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editor’s talk
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำอย่ำงยั่งยืน	 
ในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก	 ด้วยควำมใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่ง 
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำสังคม	มุ่งมั่นเติบโตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงมูลค่ำให้
แก่ผู้ถือหุ้น	มีควำมมั่นคงในกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีคุณภำพเชื่อถือได้	เป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม	และใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
	 ควำมส�ำเร็จของเอ็กโก	กรุ๊ป	 เกิดจำกควำมสร้ำงสรรค์	 ร่วมมือ	 ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 มิใช่เกิดจำกกำรแย่งชิงและเอำเปรียบ	 จึงเกิดเป็น 
มิตรภำพบนพ้ืนฐำนแห่งควำมจริงใจต่อกัน	น�ำมำซึ่งผลประกอบกำรที่ดีและ
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 อันเป็นจุดหมำยส�ำคัญในท้ำยที่สุด	 ทั้งหมดคือแนวคิด 
กำรท�ำธุรกิจในแบบของเอ็กโก	กรุ๊ป	ที่พยำยำมสอดประสำนทุกสรรพสิ่งเข้ำด้วย
กัน	ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล	เพื่อให้องค์กรแห่งนี้เติบโตอย่ำงมั่นคง	และยั่งยืน
	 กว่ำสองทศวรรษที่ผ่ำนมำ	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้ำทั้งในและต่ำงประเทศ 
ที่เดินเครื่องเชิงพำณิชย์แล้วกว่ำ	 20	 แห่ง	 คิดเป็นปริมำณพลังไฟฟ้ำตำม
สัญญำซื้อขำยและตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นประมำณ	3,990	 เมกะวัตต์	 และยังมี 
โครงกำรที่อยู ่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำอีกหลำยโครงกำร	 ที่จะเป็น 
ส่วนหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ	 Life	 
ฉบับที่	 20	นี้เรำจึงถือโอกำสรวบรวมโครงกำรโรงไฟฟ้ำทั้งหมด	มำให้ผู้อ่ำนได ้
เห็นถึงควำมส�ำเร็จ	 กำรเติบโต	และโครงกำรต่ำงๆ	 ในอนำคตของเอ็กโก	 กรุ๊ป
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น	พร้อมด้วยบทสัมภำษณ์คุณชนินทร์	 เชำว์นิรัติศัย	 กรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่	 ถึงภำพรวมธุรกิจและผลประกอบกำรที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยใน 
ปีที่ผ่ำนมำ	ต่อเนื่องมำจนถึงปีนี้
	 นอกจำกนี้	 ยังมีคอลัมน์สำระและบันเทิงอ่ืนๆ	 อย่ำง	 Outing	 ที่จะพำ 
ย้อนอดีต	‘กรุงเทพฯ’	เมืองหลวงของเรำ	ด้วยกำรไปสัมผัสวิถีชีวิตในย่ำนกรุงเก่ำ	
ต่อเนื่องกับ	Eat	 In	พำไปชิมอำหำรร้ำนดังเก่ำแก่ใจกลำงกรุงอย่ำง	 ‘ครัวอัปษร’	
รวมถงึคอลมัน์กำรเงนิกำรลงทนุ	กำรดแูลสขุภำพ	เคลด็ลบักำรประหยดัพลงังำน	
และอีกหลำกหลำยคอลัมน์ที่คัดสรรมำแบบจัดเต็มครบทุกรสชำติอีกเช่นเคย

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

เจ้าของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

222 หมู่ 5 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 

ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ปรึกษา
คุณจณิน วัฒนปฤดา 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณศิริรัชต วงศ์ปิยะ
ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร

คุณพินท์ุสุดา เปี่ยมปิติ
ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม

คุณจันทิมา รักษ์พงษ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 

คุณสลิล ติระวัฒน์
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา

บรรณาธิการบริหาร
คุณปิยะ เจตะสานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี

และการเงิน

บรรณาธิการ
คุณจารุนัน โชคเจริญวานิช
ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณรุจิรดา กองรส
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

คุณธันย์ฤทัย มกรพันธ์ 
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

จำรุนัน	โชคเจริญวำนิช
บรรณาธิการ

2   APR - JUN  2016

life20-5.5.indd   2 7/20/2559 BE   5:52 PM



8

38

22

34

contents

 4 news update

 8 EGCO Group focus 
	 	 เอ็กโก	กรุ๊ป	เดินหน้า	มั่นคง	ยั่งยืน

 16 financial highlight
	 	 สรุปผลการด�าเนินงานเดือนมกราคม-พฤษภาคม	2559

 18 CSR for all 
	 	 เอ็กโก	กรุ๊ป	สร้างเครือข่าย	
	 	 “โรงเรียนและครูต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต”
	 	 ส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 22  talk tell told
	 	 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 30 money talk
	 	 ฟุ่มเฟือย	ฟุ้งเฟ้อ	เผลอๆ	....	จะเป็นกบต้ม

 32 go green 
  Let it Rain

 34 outing 
  Bangkok Old Town
	 	 ย้อนรอยกรุงเก่าที่เราเคยอยู่

 38 eat in 
	 	 ครัวอัปษร	กรุ่นกลิ่นถิ่นไทยแท้

 41 life motion 
  The Theory of Everything

 42 happy-life 
	 	 อยู่กับคนต้องอดทนตลอดไป

 44 health 
  Traffic Sickness
	 	 ฝนตกรถติด...	โรคร้ายจะถามหา

 46 horoscope

 48 FAQ หน้านี้มีค�าตอบ
 49 Did you know

 50 calendar ปฏิทินเอ็กโก	กรุ๊ป

EGCO GROup    3

life20-5.5.indd   3 7/20/2559 BE   5:52 PM



เอ็กโก กรุ๊ป จัดงาน
ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จัดงำนประชุมสำมัญ 
ผูถ้อืหุน้	ประจ�ำปี	2559	(AGM	2016)	เพือ่ให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดตำมกำรบริหำรจัดกำร
ของฝ่ำยบริหำร	 และมีส่วนร่วมในกำร 
ตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท	 เมื่อวัน
พุธที่	20	เมษำยน	2559	ที่ผ่ำนมำ	ณ	ห้อง
วิภำวดีบอลรูม	 โรงแรมเซ็นทำรำ	 แกรนด	์
แอท	เซ็นทรัลพลำซำ	ลำดพร้ำว

โครงการ
พบปะผู้บริหาร

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้จัดงำน	 โครงกำร 
พบปะผู ้ บ ริ หำรและงำนแถลงข ่ ำ ว
สื่อมวลชน	 คร้ังที่	 2/2559	ณ	 โรงแรม	 
สวิสโซเทล	 นำยเลิศ	 ปำร์ค	 กรุงเทพฯ	 
เมือ่วนัที	่25	พฤษภำคม	2559	เพือ่รำยงำน
และวิ เครำะห ์ผลกำรด�ำเนินงำนทำง 
กำรเงนิของกลุม่เอก็โกไตรมำสที	่1	ปี	2559	
รำยงำนควำมคืบหน้ำและกำรลงทุนใน
โครงกำรต่ำงๆ	และทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ	 โดยเปิดโอกำสให้นักลงทุน
และนักวิเครำะห์	 ได้ซักถำมข้อมูลต่ำงๆ	
ของบริษัทฯ
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	 คุณชนินทร์	เชำวน์นิรัติศัย	กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	เอ็กโก	กรุ๊ป	เป็นประธำนใน
พิธีลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพิ่มเติม	 
และสัญญำซื้อขำยไอน�้ำ	 ระหว่ำง	บริษัท	
คลองหลวง	ยูทิลิตี้	 จ�ำกัด	ผู้บริหำรจัดกำร
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ	 “ทีเจ	 โคเจน”	 ซึ่ง 
เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นร้อยละ	100	กับบริษัท	 
เทยนิ	โพลเีอสเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	เพือ่
จัดหำไฟฟ้ำจ�ำนวน	12	เมกะวตัต์	และไอน�ำ้
ปริมำณ	13	ตันต่อชั่วโมง	 เป็นระยะเวลำ	 
7	ปี	(ขยำยระยะเวลำสญัญำได้เป็นครำวๆ)	
โดยมี	 คุณวรวิทย์	 โพธิสุข	 รองกรรมกำร
ผู ้จัดกำรใหญ่	 สำยงำนพัฒนำธุรกิจใน
ประเทศ	 และ	 คุณปิยะ	 เจตะสำนนท์	 

คลองหลวง ยูทิลิตี้ ในกลุ่มเอ็กโก ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เพิ่มเติมและสัญญาซื้อขายไอน�้า กับเทยิน โพลีเอสเตอร์ฯ

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	สำยงำนบัญชี
และกำรเงิน	 ในฐำนะกรรมกำรบริษัท	
คลองหลวง	ยูทิลิตี้	 เป็นผู้ลงนำม	 เมื่อวันที่	
5	เมษำยน	2559	ทีผ่่ำนมำ	ณ	อำคำรเอก็โก
	 กำรลงนำมสัญญำครั้งนี้ 	 จะช่วย
เสริมควำมแข็งแกร่งให้	บริษัท	คลองหลวง	
ยูทิลิตี้	 โดยบริษัทฯ	 จะมีรำยได้เพ่ิมจำก
ที่ขำยไฟฟ้ำให้	 กฟผ.	 ภำยใต้สัญญำ 
ซื้อขำยไฟฟ้ำของผู ้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก	
(SPP)	 ระบบโคเจนเนอเรชั่น	 ทั้งนี้	 รำยได้
จำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน�้ำให้แก่บริษัท	
เทยิน	 โพลีเอสเตอร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	
คดิเป็นสดัส่วนของรำยได้ทัง้หมดประมำณ
ร้อยละ	15

	 ส� ำ ห รั บ โ ค ร ง ก ำ ร โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ ำ	 
“ทีเจ	โคเจน”	เป็นโรงไฟฟ้ำแบบพลังควำม
ร้อนร่วม	 ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
และ	ไอน�ำ้	มปีรมิำณพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำ
ซ้ือขำย	 107	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ที่	 ต�ำบล 
คลองหนึ่ง	 อ�ำเภอคลองหลวง	 จังหวัด
ปทุมธำนี	มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	กฟผ.	
จ�ำนวน	90	เมกะวัตต์	เป็นเวลำ	25	ปี	และ
มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำและไอน�้ำกับลูกค้ำ
อุตสำหกรรม	 คำดว่ำจะเริ่มเดินเคร่ือง 
เชิงพำณิชย์ในเดือนมิถุนำยน	2560
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	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 เริ่มเดินเครื่องเชิง
พำณิชย์โรงไฟฟ้ำขนอม	 หน่วยที่	 4	 เมื่อ
วันท่ี	 19	 มิถุนำยน	 2559	 เพื่อทดแทน 
โรงไฟฟ้ำขนอมเดิม	 โดยได้รับเกียรติจำก	
คุณพีระศักดิ์	 หินเมืองเก่ำ	 (ที่	 5	 จำกซ้ำย)	 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช	และ	
คุณสมบัติ	 ศำนติจำรี	 (ที่ 	 5	 จำกขวำ)	 
ประธำนคณะกรรมกำร	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เป็น
ประธำนในพิธี 	 พร ้อมทั้ง 	 คุณพรเทพ	 
ธัญญพงศ์ชัย	 (ที่	 4	 จำกซ้ำย)	 ประธำน
กรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน	คณุกรศษิฏ์	 
ภัคโชตำนนท์	 (ที่	 4	 จำกขวำ)	 ผู ้ว่ำกำร 
กำรไฟฟ้ำฝ ่ำยผลิตแห ่งประเทศไทย	 
คุณชนินทร์	 เชำวน์นิรัติศัย	 (ที่	3	จำกขวำ)	
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	เอ็กโก	กรุ๊ป	รวมทั้ง
กลุ่มผู้ให้เงินกู้และกลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง	
ร่วมเป็นสักขีพยำน

	 โรงไฟฟ้ำขนอม	หน่วยที่	 4	 ตั้งอยู่ที่	 
อ�ำเภอขนอม	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	
เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม	 ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั	มกี�ำลงักำรผลติ
ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ	 930	 เมกะวัตต์	 
แบ่งเป็นหน่วยผลิต	 2	 หน่วยๆ	 ละ	 465	
เมกะวัตต์	 โดยมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ	

เอ็กโก กรุ๊ป จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้า “ขนอม หน่วยที่ 4” จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Power	 Purchase	Agreement	 -	 PPA)	
กับ	 กฟผ.	 เป็นระยะเวลำ	 25	 ปี	 ทั้งน้ี	 
โรงไฟฟ้ำขนอม	 หน่วยที่	 4	 จะช่วยสร้ำง 
รำยได้ทีแ่น่นอนให้แก่เอก็โก	กรุป๊	พร้อมทัง้
สร้ำงควำมมั่นคงให้ระบบไฟฟ้ำในภำคใต้
และระบบไฟฟ้ำของประเทศไทย	
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เยำวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ	 และเยำวชน
จำกโครงกำรของมลูนธิไิทยรกัษ์ป่ำ	ทมีงำน	 
อบต.	เสำธง	ทหำร	และชุมชนในพื้นที่	
	 กิจกรรมในครั้งนี้ผู ้ ร ่วมกิจกรรม
ได ้ช ่ วยกันสร ้ำงฝำยด ้วยไม ้ ไผ ่และ 
กระสอบทรำย	และร่วมกนัปลกูต้นไทรย้อย	 
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในกำรร่วมสร้ำงฝำย 
มชีวีติ	โดยต้นไทรเป็นพชืทีน่ยิมปลกูใกล้กบั 
ฝำย	 เนื่องจำกรำกไทรมีคุณสมบัติใน
กำรชอนไช	 เมื่อรำกไทรเล้ือยไปขัดตำม 
ช่องไผ่ทีไ่ด้ท�ำโครงไว้	จะท�ำให้ฝำยแขง็แรง
มำกขึน้	และเป็นตวัช่วยยกระดบัน�ำ้ให้ฝำย
ได้เป็นอย่ำงดี

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจัดกิจกรรม 
“จิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น�้า ร่วมสร้างฝายมีชีวิต”

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ	 
และโรงไฟฟ้ำขนอม	ร่วมกบัองค์กำรบรหิำร
ส่วนต�ำบลเสำธง	อ�ำเภอร่อนพบิลูย์	จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช	 จัดกิจกรรม	 “จิตอำสำ	
รักษ์ป่ำ	 รักษ์น�้ำ	 ร ่วมสร้ำงฝำยมีชีวิต”	 
ขึ้น	ระหว่ำงวันที่	28-29	พฤษภำคม	2559	 
ณ	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเสำธง	อ�ำเภอ
ร่อนพิบูลย์	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 เพ่ือ
กระตุ ้นจิตส�ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์และ
คุณค่ำป่ำต้นน�้ำให้กับเยำวชน	ตลอดจน
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับเครือข่ำย
เยำวชนไทยรักษ์ป่ำในพื้นที่ภำคใต้	 โดยมี 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวน	65	คน	ประกอบ
ด้วยเยำวชนที่ เคยผ ่ำนโครงกำรค ่ำย 
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คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ๊ป 
เดินหน้า 
มั่นคง ยั่งยืน
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 คาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในปี 2559 
เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2558
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	คำดกำรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำ
ในปี	 2559	 จะเพิ่มสูงขึ้นกว่ำปี	 2558	
ประมำณ	 3%	 เนื่องจำกกำรเจริญเติบโต
ของสภำวะเศรษฐกิจ	 กำรขยำยตัวของ
กำรท่องเที่ยว	 กำรใช้ไฟฟ้ำภำคครัวเรือน 
เพิ่มขึ้น	 และประกอบกับสภำพภูมิอำกำศ 
ที่ร้อนจัดในช่วงครึ่งปีที่ผ่ำนมำ
	 ในประเทศไทย	 ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำสงูสดุ	(Peak	Demand)	สถติล่ิำสดุใน
ปี	2559	ได้เกิดขึ้น	เมื่อวันที่	11	พฤษภำคม	
2559	 อยู ่ที่ระดับ	 29,618	 เมกะวัตต์	 
ซึ่งสูงกว่ำค่ำสูงสุดของปีก่อนที่	 27,346	
เมกะวัตต์	ถึง	2,272	เมกะวัตต์	หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	8.31	
	 สำเหตุหลักเกิดจำกปรำกฏกำรณ ์
เอลนีโญ	 ส่งผลให้สภำพภูมิอำกำศร้อน
จัดเป็นระยะเวลำยำวนำนมำกกว่ำทุกๆ	ปี
ที่ผ่ำนมำ	 นอกจำกนี้	 เป็นกำรเกิด	 Peak	 
ขึน้ในช่วงเวลำกลำงคนื	เมือ่เวลำ	22.28	น.	 
สะท้อนให้เห็นว่ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำในภำค 
ครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรมตำมอัตรำ
ค่ำไฟฟ้ำแบบช่วงเวลำกำรใช้	(Time	of	Use	 
หรือ	TOU)	เพิ่มสูงขึ้นแตกต่ำงจำกกำรเกิด	 
Peak	 ในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่ำนมำ
ซ่ึงส่วนใหญ่	 จะเกิดขึ้นในเวลำประมำณ	
14.00	 –	 15.00	 น.	 สะท้อนให้เห็นว่ำมี
กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนและภำค

ในปี 2559 เป็นอีกปีที่ถือได้ว่าท้าทายธุรกิจพลังงาน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวไม่มาก และราคา
พลังงานอยู่ในระดับต�่า เอ็กโก กรุ๊ป จะเดินหน้าอย่างไร เพื่อสร้างธุรกิจท่ีเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน  
คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและมุมมอง
ต่อธุรกิจพลังงานในปีนี้ รวมทั้งผลการด�เนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป ในช่วงคร่ึงปีแรก และแผนงานส�คัญ
ในครึ่งปีหลังจากนี้  

อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นสูง	 ส ่งผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ของผูใ้ช้ไฟฟ้ำในแต่ละวนั	หรอื	Daily	Load	
Pattern
	 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2559	สภำพ
ภมูอิำกำศทีเ่ริม่เยน็ลงเมือ่เข้ำสูฤ่ดฝูน	คำด
ว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทย
เริ่มชะลอตัว	หำกมองภำพรวมทั้งปี	 2559	
คำดกำรณ์ว่ำกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศ 

จะอยู่ที่ระดับ	 198,000	 กิกะวัตต์-ชั่วโมง	
เพิ่มขึ้น	 5,811	 กิกะวัตต์-ชั่วโมง	 หรือ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 3	 จำกปีก่อนที่	 192,189	 
กิกะวัตต์-ชั่วโมง	
	 จำกข้อมูลคำดกำรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำ
ในปี	2559	แสดงให้เห็นว่ำกิจกำรไฟฟ้ำใน
ประเทศไทยยงัมกีำรเจรญิเตบิโตและยงัคง
มีโอกำสพัฒนำเพิ่มขึ้นในอนำคต
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 มุมมองของบริษัทต่อสถานการณ์
ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานในตลาดโลก  
รวมถึงประเทศไทย ปี 2559 
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มองว่ำธรุกจิโรงไฟฟ้ำยงั
คงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่มีทิศทำงมุ่งสู่
พลังงำนหมุนเวียน	(Renewable	Energy)	
เพิ่มมำกข้ึน	 ซ่ึงเป็นไปตำมแนวโน้มของ
ตลำดพลังงำนโลก	 อีกทั้งกำรลงทุนใน
พลงังำนหมนุเวียนยงัได้รบักำรส่งเสรมิจำก
ภำครัฐและสถำบันกำรเงินส่วนใหญ่
	 ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมนุเวยีนทีล่ดลง	ส่งผลให้สำมำรถแข่งขนั
กับพลังงำนจำกรูปแบบเดิมได้	 รวมถึง
เทคโนโลยีที่มีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
จนมีประสิทธิภำพที่สูงขึ้น	 ส่งผลให้รำคำ 
ค่ำไฟฟ้ำมีควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนใน 
เชงิพำณชิย์	นอกจำกนี	้กำรผลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำนหมนุเวยีนยงัได้เปรยีบในด้ำนกำร
ยอมรับของชุมชน	เมื่อเปรียบเทียบกับกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหิน
	 อย่ำงไรก็ตำม	 ปัจจุบันต้นทุนกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหิน	
ยังคงต�่ำกว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน	 ซึ่งกำรผลิตไฟฟ้ำต้องค�ำนึงถึง
ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ	 และรำคำ 
ค่ำไฟฟ้ำที่เหมำะสม	ตลอดจนผลกระทบ
ต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไปด้วย

โรงไฟฟ้ำขนอม	หน่วยที่	4
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โรงไฟฟ้ำชัยภูมิ	วินด์ฟำร์ม

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แต่มีทิศทางมุ่งสู่พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

 ผลการด�าเนนิงานของเอก็โก กรุป๊ ใน
ช่วงครึ่งปีแรก เป็นอย่างไร 
	 ในครึ่งปีแรกที่ผ่ำนมำ	ผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท	 ยังคงเป็นไปตำมแผนงำน 
ที่ได ้วำงไว ้ 	 นอกจำกควำมส�ำเร็จของ
โรงไฟฟ้ำขนอม	 หน่วยที่ 	 4	 ที่สำมำรถ
จ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ได ้ตำมก�ำหนด	
เมื่อวันที่ 	 19	 มิถุนำยน	 ที่ผ ่ำนมำแล้ว	
โครงกำรที่อยู ่ระหว่ำงก่อสร้ำงอื่นๆ	 ก็มี
ควำมก้ำวหน้ำเป็นไปตำมแผนงำน	 โดย
เฉพำะโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	
“ชัยภูมิ	 วินด์ฟำร์ม”	 ที่มีก�ำหนดจะจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบในเดือนธันวำคม	ปี	 2559	
นี้	 นอกจำกนี้	 เรำยังให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรควบคุมดูแลกำรผลิตไฟฟ ้ำจำก 
โรงไฟฟ้ำทีเ่ดนิเครือ่งแล้วให้มปีระสทิธภิำพ
สูงสุด	และไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหำโอกำส
ในกำรขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ล่ำสดุเรำได้ลงทนุ
ใน “ระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้ำ”	 (Battery	
Energy	Storage)	ประเภทลิเธียมไอออน	
ขนำด	10	เมกะวตัต์	ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีว
กบัโรงไฟฟ้ำมำซนิลอค	หน่วยที	่1-3	จะจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบในปีนี้เช่นกัน
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ปีนี้จะเห็นเอ็กโก กรุ๊ป 
มุ่งขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึ้น 
โดยเน้นประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ที่มีฐาน
ทางธุรกิจอยู่แล้ว

 แผนธรุกจิ และกลยทุธ์ของเอก็โก กรุป๊  
ในครึ่งปีหลังเป็นอย่างไร
	 ในครึ่งปีนี้ เอ็กโก	กรุ๊ป	ยังคงด�ำเนิน
ธุรกิจโดยเน้น	 3	 กลยุทธ์ส�ำคัญ	 ได้แก	่ 
กำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำที่มีอยู ่ ใน
ปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด	 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่อยู ่
ระหว่ำงด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็ตำมก�ำหนด
และงบประมำณที่วำงไว้	 ควบคู ่ไปกับ
กำรลงทุนในโครงกำรใหม่ที่เริ่มตั้งแต่กำร
ก่อสร้ำง	 หรือที่เรียกว่ำ	Greenfield	 และ
กำรพฒันำโครงกำรใหม่ในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้ำที่
มีอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อให้มีรำยได้ต่อเนื่องใน
ระยะยำว	ส�ำหรบัในระยะสัน้	จะเป็นกำรซือ้
สินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพำณิชย์แล้ว	เพื่อ
ให้บริษัทรับรู้รำยได้ทันที	 ทั้งนี้	 โดยจะเน้น
โครงกำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว	
เพื่อควำมมั่นคงของรำยได้ที่จะกลับมำยัง
บรษิทั	ไม่ว่ำสภำพเศรษฐกจิจะเป็นอย่ำงไร

 ในส่วนของการขยายการลงทุน  
ตอนนีเ้อก็โก กรุป๊ ให้ความส�าคญักบัตลาด
ในประเทศหรือต่างประเทศ
	 ในช่วงปีสองปีนี้	โอกำสในกำรขยำย
ธรุกจิในประเทศ	อำจมเีฉพำะโครงกำรด้ำน
พลังงำนทดแทน	 แต่ส�ำหรับต่ำงประเทศ	 
เรำยังคงเดินหน้ำอยู่เสมอ	 โดยให้ควำม
ส� ำคัญกับกำรประ เมินสถำนกำรณ ์
เศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ	ตลอดจนควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคต	และประเมิน
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ	อย่ำงรอบด้ำน	
	 ปีนี้จะเห็นเอ็กโก	กรุ๊ป	มุ่งขยำยกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศมำกขึ้น	 โดยเน้น
ประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก	ที่มีฐำน
ทำงธุรกิจอยู่แล้ว	 ได้แก่	 ฟิลิปปินส์	 และ	
สปป.	ลำว	รองลงมำ	คือ	อินโดนีเซีย	และ
ออสเตรเลีย	รวมถึงจะพิจำรณำโอกำสกำร
ลงทุนในกลุ่มประเทศอื่นๆ	 เช่น	 เมียนมำร์	 
และเวียดนำมด้วย	 ล่ำสุดเรำได้ลงนำม

ในข ้อตกลงกำรร ่วมพัฒนำโครงกำร 
โรงไฟฟ้ำกวำงจิ	 (Quang	 Tri)	 ร่วมกับ	 
บรษิทั	กฟผ.	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ำกดั	และ
บริษัท	Kyushu	Electric	Power	Co.,	Inc.	
เพ่ือร่วมกันพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลัง
ควำมร้อนกวำงจ	ิมขีนำดก�ำลงักำรผลติสทุธ	ิ
1,220	เมกะวัตต์	โดยใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำเป็น 
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ	 และมีสัญญำ 
ซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว	25	ปี	กับกำรไฟฟ้ำ
เวียดนำม	(Vietnam	Electricity:	EVN)	
	 ในขณะเดียวกัน	 เรำก็พร้อมส�ำหรับ
กำรลงทุนภำยในประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
โรงไฟฟ้ำ	 IPP	 หรือโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนหมนุเวยีน	ทัง้พลงังำนแสงอำทติย์	
ลม	 และชีวมวล	 เพ่ือที่จะขยำยก�ำลังกำร
ผลิตและสร้ำงรำยได้เพ่ิมจำกแหล่งท่ีมำ
ของก�ำไรใหม่	 โดยบริษัทตั้งเป้ำหมำยใน	 
4	ปีข้ำงหน้ำว่ำ	สดัส่วนก�ำไรของเอก็โก	กรุป๊ 
ที่มำจำกธุรกิจต่ำงประเทศ	จะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	50	จำกปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ	37

 ตามแผนธุรกิจ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
บริษัทตั้งเป้าหมายจะมีก�าลังการผลิตรวม
และระดับก�าไรเป็นอย่างไร
	 ภำยในปี	 2562	บริษัทจะมีปริมำณ
พลังไฟฟ้ำตำมสัญญำซื้อขำยและตำม
สัดส ่วนกำรถือหุ ้น	 ประมำณ	 4,825	 
เมกะวัตต์	 เนื่องจำกขณะนี้เรำมีโรงไฟฟ้ำ
ที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	 ที่จะทยอยจ่ำย
ไฟเข้ำระบบอีก	 7	 โรง	 แบ่งเป็น	 โครงกำร
ในประเทศ	 4	 โครงกำร	 ได้แก่	 โครงกำร
ชยัภมู	ิวนิด์ฟำร์ม	ซึง่มสีญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ
กับ	 กฟผ.	 จ�ำนวน	 90	 เมกะวัตต์	 จะจ่ำย 
ไฟฟ้ำเข้ำระบบในช่วงปลำยปีนี้	 โครงกำร
ทีพี 	 โคเจนเนอเรชั่น	 โครงกำรเอสเค	 
โคเจนเนอเรชั่น	 โครงกำรทีเจ	 โคเจนเนอ
เรชั่น	 ซึ่งมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ	 กับ	กฟผ.	
โครงกำรละ	90	เมกะวัตต์	จะจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบใน	ปี	2560	และโครงกำรต่ำงประเทศ 
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3	 โครงกำร	 ที่จะจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในปี	
2562	ได้แก่	โครงกำรไซยะบรุ	ีใน	สปป.	ลำว	
ซึ่งมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	กฟผ.	จ�ำนวน	
1,220	เมกะวัตต์	และโครงกำรในประเทศ
ฟิลิปปินส์	 คือ	 โครงกำรเอสบีพีแอล	 ซ่ึงมี
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับเมอรำลโค	จ�ำนวน	
455	 เมกะวัตต์	 และโครงกำรมำซินลอค 
หน่วยที่	 3	 ขนำดก�ำลังผลิตติดตั้ง	 335	 
เมกะวัตต์	 ซ่ึงมีกำรทยอยลงนำมสัญญำ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำไปแล้ว	119	เมกะวัตต์	
	 ส�ำหรับกำรตั้งเป้ำหมำยเรื่องก�ำลัง
กำรผลิต	 บริษัทไม่ได้ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะ
ต้องมีก�ำลังกำรผลิตเท่ำไหร่	 ภำยในปีใด	
เพรำะเรำแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนอยู่
เสมอ	และสร้ำงควำมเติบโตให้ธุรกิจอย่ำง
ต่อเนือ่ง	ตำมแผนกลยทุธ์ทีว่ำงไว้	เพือ่ทีจ่ะ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงผลตอบแทน 
ผู้ถือหุ้น	(ROE)	อย่ำงน้อยร้อยละ	10	

 บรษิทัยงัคงยนืยนัว่า ภายในปี 2560 
จะสามารถท�าก�าไรได้ในระดบั 10,000 ล้าน
บาทได้หรือไม่ อย่างไร
	 คำดว่ำภำยในปี	 2560	 จะสำมำรถ
ท�ำก�ำไรได้ในระดับที่เคยแจ้งไว้	 เนื่องจำก
จะรับรู้รำยได้จำกกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ
ของโรงไฟฟ้ำที่ก่อสร้ำงเสร็จแล้วอีก	4	โรง	 
ภำยในปี	 2560	 นอกจำกนี้บริษัทยังมี
โครงกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุ
อีก	 ท้ังภำยในประเทศและกลุ่มประเทศ
อำเซียน	 ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรำยได้ให้บริษัทอีก
ทำงหนึ่ง

 จุดยืนของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันนี้ เป็น
อย่างไร
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ยังคงด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำ	
โดยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนำกิจกำรให้เติบโต
อย่ำงมั่นคง	 เพื่อกำรเป็นบริษัทชั้นน�ำที่
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในประเทศไทย
และภูมิภำคเอเชียแปซิฟ ิก	 ด ้วยกำร
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แสวงหำโอกำสในกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง	
กำรเดินหน้ำก่อสร้ำงและพัฒนำโรงไฟฟ้ำ
ให้แล้วเสร็จ	 รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร
โรงไฟฟ้ำท่ีเดินเครื่องเชิงพำณิชย์	 แล้ว
ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	ควบคู่ไปกับกำร
ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	 รวมทั้ง 
ร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ภำยใต้กำรบรหิำรงำนอย่ำงมธีรรมำภบิำล
และควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย	
	 ที่ผ่ำนมำ	 เรำเจริญเติบโตภำยใต้
สถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำนและเศรษฐกิจ
ท่ีผันผวนตลอดเวลำ	 จำกก�ำลังกำรผลิต
ตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นที่	 1,174	 เมกะวัตต์	 ในปี	 2537	
จนถึงวันนี้ที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีก�ำลังกำรผลิต
ตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ ้นอยู ่ที่ประมำณ	 3,990	 เมกะวัตต์	 
เรำไม่หยุดนิ่งที่จะสร้ำงกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง	 โดยยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำเป็นหลัก	 
เพรำะเป็นธุรกิจที่ เรำเชี่ยวชำญและมี

โรงไฟฟาที่อยูระหวางดำเนินการกอสราง

25622561

โครงการชยัภมู ิวนิดฟ์ารม์ โครงการไซยะบรุ ี

โครงการเอสบพีแีอล

โครงการเอสเค โคเจน

โครงการทพี ีโคเจน

โครงการทเีจ โคเจน

25602559

โครงการมาซนิลอค หนวยที่ 3่

ประสบกำรณ์มำยำวนำน	 ผู้บริหำรและ
พนักงำนเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ทุกคนภำคภูมิใจใน
พันธกิจของบริษัท	 ที่ได้มีส่วนร่วมผลิต	
ไฟฟ้ำเพื่อควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ
ของประเทศ	 และสนับสนุนกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ	 ตลอดจนคุณภำพชีวิตที่ดี
ของผู้คนในสังคม	 ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ชุมชนและส่ิงแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้ำ	 ใน
ทุกที่ที่เรำไปด�ำเนินกิจกำร	ซึ่งเป็นจุดยืนที	่ 
เอ็กโก	กรุ๊ป	ยึดมั่นตลอดมำ	
	 หำกพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ใน
กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	 นอกจำกควำม

ส�ำเรจ็ในกำรขยำยธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งแล้ว	 
กำรด�ำเนินงำนของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ยังได้รับ
กำรยอมรับในระดับสำกล	 ล่ำสุดเรำได้
รับ	 5	 รำงวัล	ด้ำนกำรเงินยอดเย่ียม	 จำก	
The	Asset	 ซึ่งเป็นนิตยสำรกำรเงินชั้นน�ำ 
ของเอเชีย	จำกโครงกำรชัยภูมิ	 วินด์ฟำร์ม	
บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	จ�ำกัด	โครงกำร
ซำนบวันำเวนทรูำ	และโครงกำรมำซนิลอค	 
สิ่งเหล่ำนี้แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมของเอก็โก	กรุป๊	ในกำรก้ำวไปสูต่ลำด
สำกล 
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ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

บริษัท รายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4 ของ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม	ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมรำช	
มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จ�ำนวน	 930	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลำ	 25	 ปี	 
ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณ	ร้อยละ	99.90	(แผนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ	99.80)	โดยมีก�ำหนดกำร 
เดินเครื่องเชิงพำณิชย์ในวันที่	19	มิถุนำยน	2559	

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	90)	เป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	
กฟผ.	จ�ำนวน	90	 เมกะวัตต์	และได้รับเงินส่วนเพิ่ม	 (Adder)	จำกกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำร
พลังงำน	 (สกพ.)	 จ�ำนวน	3.50	บำทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	 เป็นระยะเวลำ	 10	ปี	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ	
75.44	(แผนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ	76.93)	คำดว่ำจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ในเดือนธันวำคม	2559

บริษัท คลองหลวง 
ยูทิลิตี้ จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้ำแบบพลังควำมร้อนร่วม	จ�ำนวน	1	โครงกำร	คือ	โครงกำรทีเจ	โคเจน	 
ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำ	 ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง	 115	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในต�ำบลคลองหนึ่ง	 อ�ำเภอ
คลองหลวง	 จังหวัดปทุมธำนี	 มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	 กฟผ.	 จ�ำนวน	 90	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลำ	 25	ปี	 และมีสัญญำ 
ซื้อขำยไฟฟ้ำจ�ำนวน	12	 เมกะวัตต์	 และสัญญำซื้อขำยไอน�้ำ	 จ�ำนวน	13	ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้ำอุตสำหกรรม	 เป็นระยะเวลำ	 
7	ปี	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ	40.43	 (แผนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ	44.46)	คำดว่ำจะ 
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ในเดือนมิถุนำยน	2560

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม	จ�ำนวน	2	โครงกำร	คอืโครงกำรเอสเค	โคเจน	และ
โครงกำรทีพี	โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำ	ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้งในแต่ละโครงกำร	125	เมกะวัตต์	
ตั้งอยู่ในต�ำบลท่ำผำ	อ�ำเภอบ้ำนโป่ง	จังหวัดรำชบุรี	แต่ละโครงกำรมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	กฟผ.	จ�ำนวน	90	เมกะวัตต์	เป็น
ระยะเวลำ	25	ปี	และมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ�ำนวน	40	เมกะวัตต์	และสัญญำซื้อขำยไอน�้ำจ�ำนวน	100	ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้ำ
อุตสำหกรรม	เป็นระยะเวลำ	20	ปี	ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ	37.44	(แผนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จก�ำหนดไว้
ที่ร้อยละ	45.09)	คำดว่ำจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ในเดือนตุลำคม	2560

โครงการโรงไฟฟ้า
มาซินลอค หน่วยที่ 3 
ของ บริษัท มาซินลอค 
พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ 
(เอ็มพีพีซีแอล)

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นทำงอ้อมในสัดส่วนร้อยละ	40.945)	เป็นโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่ใช้เทคโนโลยี	Supercritical	Boiler	ขนำดก�ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง	335	เมกะวัตต์	ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ำมำซินลอค	หน่วยที่	1-2	ขนำด	630	(2x315)	เมกะวัตต์ 
ในปัจจุบัน	ที่จังหวัดแซมบำเลส	บนเกำะลูซอน	สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์	ได้ท�ำพิธีวำงศิลำฤกษ์โรงไฟฟ้ำและเริ่มกำรก่อสร้ำงใน 
วันที่	3	มีนำคม	2559	และมีกำรทยอยลงนำมในสัญญำจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำที่มีก�ำลังไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม	119	เมกะวัตต์	และได้ 
ยืน่ต่อคณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำนของฟิลปิปินส์เพือ่พจิำรณำอนมุตัแิล้ว	โดยมเีป้ำหมำยกำรท�ำสญัญำจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
อย่ำงน้อยร้อยละ	85	ก่อนก�ำหนดวันเดินเครื่องเชิงพำณิชย์	ทั้งนี้คำดว่ำจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพำณิชย์กลำงปี	2562

สรุปผลการด�าเนินงานเดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2559
ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่าๆ ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�เนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการสร้างความ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ส�คัญในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปได้ 
ดังนี้ 
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เงินปันผล จำ�นวน (บ�ท) จ่�ยจ�กกำ�ไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมด�

2.99 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 เครดิตภาษีคืนได้

0.02 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10 เครดิตภาษีคืนได้

0.07 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 3 เครดิตภาษีคืนได้

0.17 ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้รับเครดิตในการคำานวณภาษีเงินปันผล

รวม 3.25 บ�ทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค�านวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ดังนี้

บริษัท รายละเอียด

โครงการเอสบีพีแอล 
ของ บริษัท ซาน บัวนา
เวนทูรา พาวเวอร์ จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49)	เป็นโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่ใช้เทคโนโลยี	Supercritical	Boiler	ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง	 
500	 เมกะวัตต์	 ต้ังอยู่ที่เมืองเมำบัน	 จังหวัดเคซอน	 สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์	 มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	Manila	 Electric	 
Company	(MERALCO)	จ�ำนวน	455	เมกะวตัต์	เป็นระยะเวลำ	20	ปี	ซึง่สำมำรถขยำยอำยสุญัญำเพิม่ได้อีก	5	ปี	โดยปัจจบุนัอยู่ 
ในขั้นตอนกำรส�ำรวจเพื่อออกแบบและเตรียมพื้นที่ส�ำหรับงำนก่อสร้ำง	 คำดว่ำจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ในเดือน 
ตุลำคม	2562

โครงการไซยะบุรี ของ
บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์
จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้แบบฝำยน�ำ้ล้น	(Run-of-River)	ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว	มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ	กฟผ.	จ�ำนวน	1,220	เมกะวัตต์	ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ	60.72	
(แผนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ	48.34)	คำดว่ำจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ในเดือนตุลำคม	2562

	 ณ	 วันท่ี	 31	 มีนำคม	 2559	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโรงไฟฟ้ำที่เดินเครื่องแล้ว	 จ�ำนวน	 23	 แห่ง	 คิดเป็นก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 
ซื้อขำยไฟฟ้ำและตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	รวม	3,809	เมกะวัตต์	
	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำสที่	 1	ปี	 2559	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	มีก�ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	 (FX)	และภำษีเงินได้ 
รอกำรตัดบัญชี	 และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์	 จ�ำนวน	 2,003	ล้ำนบำท	 เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน	701	ล้ำนบำท	 โดยธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	693	ล้ำนบำท	ในขณะที่ธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	8	ล้ำนบำท

 การประกาศจ่ายเงินปันผล
	 เมื่อวันที่	 20	 เมษำยน	2559	ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2559	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบกำรครึ่งปี
หลังของปี	2558	ในอัตรำหุ้นละ	3.25	บำท	โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	ได้จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่	29	เมษำยน	2559

โรงไฟฟ้ำขนอม	หน่วยที่	4
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CSR for all

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�กัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป 
มุ่งมั่นด�เนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ร่วมสร้างความมัน่คงให้กบัระบบไฟฟ้า
ของประเทศ ควบคูไ่ปกบัการร่วมดแูลสิง่แวดล้อมให้อดุม
สมบูรณ์ และการร่วมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 

“18	ครูต้นแบบ	ต้นทำงควำมรู้”	รับรำงวัลเชิดชูเกียรติจำก	รมว.พลังงำน

เอ็กโก กรุ๊ป สร้างเครือข่าย 
“โรงเรียนและครูต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต”
ส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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นักเรียนจำก	1	ใน	7	โรงเรียนดีเด่น	ประจ�ำปี	2558	น�ำเสนอผลงำนกำรบูรณำกำรเรียนรู้
แก่คุณชนินทร์	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	เอ็กโก	กรุ๊ป

	 ดังเช่นโครงการ “พลังงานเพื่อ
ชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”  
ที่เอ็กโก กรุ ๊ป ได้ร่วมมือกับส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)	และ	
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)	ขบัเคลือ่นงำนส่งเสรมิกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม	 มำเป็น
เวลำ	3	ปี	โดยท�ำงำนร่วมกันเป็นเครือข่ำย	
เพือ่พฒันำกระบวนกำรเรยีนรูด้้ำนพลงังำน
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	 ด้วยกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรูข้องแต่ละหน่วยงำนไป
สู่	“โรงเรียน”	และ	“ครู”	ซึ่งเป็นต้นทำงกำร
เรยีนรูข้องสงัคมไทย	โดยมุง่หวงัให้โรงเรยีน	
ครู	 เยำวชน	และชุมชน	 เช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่ำยในระดับท้องถิ่น	เพื่อเป็นรำกฐำน
ของสังคมที่เข้มแข็ง
	 ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว	เอ็กโก	กรุ๊ป	 
ได้จดัพธิมีอบรางวลั	โดยได้รบัเกยีรตจิำก  
พลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน	 เป็นประธำน
ในพิธี 	 เพื่อเชิดชู เกียรติ 	 5 โรงเรียน
ต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต	 และ	18 ครู
ต้นแบบ ต้นทางความรู ้ ซึ่งคัดเลือก
จำก	 60	 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้ำร่วม 
โครงกำรฯ	 ท่ีมีผลงำนเป็นรูปธรรมและ 
ต่อเนื่องตลอดโครงกำร	 3	 ปี	 รวมทั้ง	 7 
โรงเรียนดีเด่น ประจ�าปี 2558 	 ซึ่ง 
สำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนด้ำน
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ	
โดยน้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้	 มีกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู	้ 
งำนด้ำนวชิำกำร	และภมูปัิญญำท้องถิน่ได้
อย่ำงกลมกลนื	จนน�ำไปสูก่ำรปฏบิตัเิป็นวถิี
ชวีติของโรงเรยีน	เพือ่ปลกูจติส�ำนกึอนรุกัษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้กับเยำวชน

รมว.พลังงำน	เยี่ยมชมผลงำน	“กังหันมหัศจรรย์	2”	โครงงำนเยำวชนดีเยี่ยม	ประจ�ำปี	2558
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	 ส�ำหรับ	5	 โรงเรียนต้นแบบพลังงำน
เพื่อชีวิต	ที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้เยำวชนเกิด
กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่อง	 ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนทั้ง
ระบบโรงเรียน	ตลอด	3	ปี	มีดังนี้

 ประเภทประถมศึกษา  
 ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 
 โรงเรียนบ้านหว้า 
 จังหวัดขอนแก่น
 
	 ระดับดีเด่น	ได้แก่	
	 โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก	
	 จังหวัดเชียงใหม่	

 ประเภทมัธยมศึกษา 
 ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 
 โรงเรียนแม่สะเรียง 
 “บริพัตรศึกษา” 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

	 ระดับดีเด่น	ได้แก่	
	 โรงเรียนเทพสถติวทิยำ	จงัหวดัชยัภมูิ	 
	 และโรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม	
	 จังหวัดเชียงรำย

คณะครูและนักเรียนจำก	1	ใน	7	โรงเรียนดีเด่น	ประจ�ำปี	2558	ร่วมยินดีกับรำงวัลที่ได้รับ

ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดีจะก่อก�าเนิดผลลัพธ์
ปลายทางที่ดี” บริษัทจึงมุ่งเน้นการท�างานกับ “ครู” 
และ “เยาวชน” ซึ่งถือเป็นต้นทางการเรียนรู้ที่ส�าคัญ
ของสังคมไทยในอนาคต

และการสนับสนุนให ้ เยาวชนคิด
วิเคราะห์และได้ลงมือปฎิบัติ	 ตลอด
จนให้โรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่ง
เรียนรู ้ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ	 ที่เยำวชนใน
ชุมชนสำมำรถมำเรียนรู้และสัมผัสได้ด้วย
ตนเอง	 นอกจำกนี้	 จะเผยแพร่เครื่องมือ
กำรจดักำรเรยีนรูท้ีใ่ช้ในโครงกำรฯ	เพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อคร	ูโรงเรยีน	และผูส้นใจต่อไป”	 
คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่ำวสรุป	

	 ด้วยควำมเชื่อที่ว ่ำ	 “ต้นทำงดีจะ 
ก่อก�ำเนิดผลลัพธ์ปลำยทำงที่ดี”	 บริษัท 
จึงมุ ่ ง เน ้นกำรท�ำงำนกับ	 “ครู ” 	 และ	
“เยำวชน”	 ซึ่งถือเป็นต้นทำงกำรเรียนรู้ที่
ส�ำคัญของสังคมไทยในอนำคต	บริษัทฯ	
จะขยำยผลโครงกำรนี้ไปยังโรงเรียนใกล้
โรงไฟฟ้ำในกลุ ่มเอ็กโก	 โดยใช้รูปแบบ
กระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่กำรอนรุกัษ์พลงังำน
และสิ่งแวดล้อมที่สรุปได้จำกกำรด�ำเนิน
งำนโครงกำรนี้	 นั่นคือ	 เริ่มจากการสร้าง
ความตระหนกัในปัญหา การส่งเสรมิให้
เรียนรู้จากชีวิตจริงตามบริบทท้องถิ่น  
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	 โครงกำร	“พลงังานเพือ่ชวีติ ลดโลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง” 
ได้เริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี	 2556	 จนถึงเดือนธันวำคม	 2558	 
รวมระยะเวลำ	3	ปี	โดยมผีลส�ำเรจ็เชงิปรมิำณและเชงิคณุภำพ	ดงันี้	
 
 ผลส�าเร็จเชิงปริมาณ
	 1.	 60 โรงเรียนต้นทางจากท่ัวประเทศ	 น�ำเรื่องพลังงำน
และสิ่งแวดล้อมบูรณำกำรเข้ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ระบบโรงเรียน
	 2.	 เกิดเครือข่ายครู 806 คน	ที่จัดกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงรอบด้ำน	 โดยมีโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกเป็น
หนึ่งในแหล่งเรียนรู้
	 3.	 243 แผนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิด 
“พลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”	 ใน	8	กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้	 ได้แก่	 วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี	 สังคมศึกษำ	ศำสนำ	และวัฒนธรรม	ภำษำไทย	
ภำษำต่ำงประเทศ	ศิลปะ	รวมทั้งสุขศึกษำและพลศึกษำ
	 4.	 เยาวชน 50,580 คน	 เปิดวงจรควำมคิดด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงรอบด้ำน	 เข้ำใจ	 รู้จักคิดวิเครำะห์	 ตระหนัก	
รู้คุณค่ำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้พลังงำนอย่ำงย่ังยืน	
ตลอดจนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	และมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นของตนเอง

 ผลส�าเร็จเชิงคุณภาพ
	 1.	 โครงกำรได้พัฒนำเครื่องมือที่ใช้พัฒนำกระบวนกำร 
เรียนรู้	เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	ได้แก่		
กำรท�ำแผนที่วิถีพอเพียงของชุมชน	 (Sufficiency	Map)	 กำรใช้
เครื่องมือประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์		(Life	Cycle	Assessment)	
	 2.	 โครงกำรได้สรุปรูปแบบกระบวนกำรเรียนรู ้	 เพ่ือกำร
อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน	นั่นคือ	การสร้าง 
ความตระหนักในปัญหา การส่งเสริมให้เรียนรู้จากสภาพ
ชีวิตจริงตามบริบทท้องถิ่น และการสนับสนุนให้เยาวชน 
คิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฎิบัติ

ครูต้นแบบจำกโรงเรียนต่ำงๆ	 ร่วมภำคภูมิใจในนิทรรศกำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำร	“พลังงำนเพื่อชีวิตฯ”	ตลอด	3	ปี	
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Talk Tell Told

 เอก็โก กรุป๊ ได้ขยายการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในและต่างประเทศ เป็นผลให้ปัจจบุนั ณ มถินุายน 
2559 มีโรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว รวมกว่า 20 แห่ง รวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมกว่า 3,900 เมกะวัตต์ ใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
และมโีครงการที่อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมกี�าหนดจะแลว้เสร็จ ภายในป ี2562 อกีจ�านวน 7 โครงการ 
รวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมกว่า 830 เมะวัตต์ 
 เอ็กโก กรุ๊ป ไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อมุ่งรักษาผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้น ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
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โรงไฟฟ้าเคซอน

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม
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เอ็กโก กรุ๊ป แบ่งประเภทโรงไฟฟ้าเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

โรงไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

1. โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้าขนอม 2 และ 3 100.00% 930.00 930.00

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพาเวอร์ 50.00%  1,346.50 673.25

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น 50.00%  1,468.00 734.00

รวม 3,744.50 2,337.25

2. โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น 80.00% 112.18 89.75

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน 70.30% 8.80  6.18

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น 50.00% 109.10 54.55

โรงไฟฟ้าสมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น 50.00% 114.45 57.23

โรงไฟฟ้าหนองแค โคเจนเนอเรชั่น 50.00% 124.60 62.30

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลากรีน 50.00% 20.20 10.10

โรงไฟฟ้าพัฒนาพลังงานธรรมชาติ 66.67% 63.00  41.99

รวม 552.33 322.10

3. โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู 100.00% 8.00 8.00

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี 100.00% 8.00 8.00

โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ 100.00% 6.00 6.00

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ 100.00% 8.00 8.00

โรงไฟฟ้าจี - พาวเวอร์ ซอร์ซ 60.00%     26.00 15.60

โรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม 90.00%  6.90   6.21

โรงไฟฟ้าโซลาร์ โก 49.00% 57.00 27.93

โรงไฟฟ้าจีเดค 50.00%     6.50   3.25

รวม 126.40 82.99
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โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์

โรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่

โรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่

โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม
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‘เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้าง
พลังงาน...เพื่อชีวิต’ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
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โรงไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

โรงไฟฟ้ามาซินลอค หน่วยที่ 2 และ 3 40.95% 624.00 255.50

โรงไฟฟ้าเคซอน เพาเวอร์ 100.00% 460.00 460.00

โรงไฟฟ้าสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 20.00% 227.00   45.40

โรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 เพาเวอร์ 35.00% 1,070.00 374.50

โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม 100.00%   113.00 113.00

ระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า 40.95% 10.00 4.09

รวม 2,504.00 1,252.49

รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้ว 6,927.23 3,994.83

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ดังนี้

โรงไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุ้น
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 90.00% 90.00   81.00

โรงไฟฟ้าเอสเค โคเจนเนอเรชั่น 100.00% 107.00 107.00

โรงไฟฟ้าทีพี โคเจนเนอเรชั่น 100.00% 113.00 113.00

โรงไฟฟ้าทีเจ โคเจนเนอเรชั่น 100.00% 102.00 102.00

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี เพาเวอร์ 12.50% 1,280.00 160.00

โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล 49.00% 455.00 222.95

โรงไฟฟ้ามาซินลอค หน่วยที่ 3 40.95% 119.00 48.73

รวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 2,266.00 834.68
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68.65%

31.35%

Projects in PipelineQ2/2016 Financial Results EGCO’s Overview

ประเทศไทย ต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ 18.01% 

สปป. ลาว 9.37% 

ออสเตรเลีย 2.83% 
อินโดนีเซีย 1.14% 

48.26%

34.76%

16.98%

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหนิ พลังงานหมุนเวียน

พลังงานแสงอาทติย์ 2.89%

พลังงานความร้อนใต้พภิพ 1.14%
พลังงานชีวมวล 0.41%

พลังงานน� �า 9.37%

พลังงานลม 2.99%
พลังงานขยะ 0.08%
ระ��แ�ตแตอรี� เก�����้า 0.10%

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู

โรงไฟฟ้าเคซอน
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แผนที่การลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป
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ที่มำจำก	:	กรุงเทพธุรกิจ	ออนไลน์

 ใครตัง้หลกัไม่ด ีสติไม่แก่กล้า สตางค์ไม่มากพอ ใช้จ่ายเพลดิเพลนิ 
ไม่ควบคุมรายจ่ายให้ดี ท่านจะเจอปัญหาหนี้สินตามมา

ฟุ่มเฟือย ฟุง้เฟอ้ 
เผลอๆ .... 
จะเป็นกบต้ม

30   APR - JUN  2016

money talk

	 ในระยะหลำยปีที่ผ่ำนมำนี้	 ตัวเลข	 สถิติหรือผลส�ำรวจที่ 
เกี่ยวกับเรื่องกำรเงินส่วนบุคคลของคนไทยที่จัดท�ำโดยหลำย
หน่วยงำนต่ำงเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมทำงกำรเงินของ
คนไทยไปในทิศทำงเดียวกันซึ่งไม่ค่อยน่ำสบำยใจสักเท่ำใด	 หรือ 
ผลส�ำรวจพฤตกิรรมกำรใช้จ่ำยของคนกรงุเทพ	ซึง่พบว่ำคนกรงุเทพ
มีไลฟ์สไตล์หรูหรำเหมือนผู้คนในเมืองใหญ่ในประเทศที่พัฒนำ
แล้วอย่ำง	 นิวยอร์ก	 โตเกียว	 ซิดนีย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับรำยได้	
เช่น	คนกรุงเทพต้องซื้อกำแฟยี่ห้อดังด้วยเงิน	0.73%	ของรำยได ้
ต่อเดือน	 ในขณะที่คนที่โตเกียวใช้เงินเพียง	 0.13%	ของรำยได ้
ต่อเดอืนส�ำหรบักำแฟยีห้่อดงัแก้วเดยีวกนั	ผูส้�ำรวจยงัตัง้ข้อสงัเกต
ว่ำค่ำครองชีพในกรุงเทพสูงเกินไปหรือรำยได้ของคนกรุงเทพ 
น้อยเกินไป	!!!
	 นอกจำกน้ี	 เรำยังมีห้ำงดัง	ห้ำงหรูระดับ	High	end	มีร้ำน
สินค้ำแบรนด์เนมจ�ำนวนไม่น้อย	 ซึ่งห้ำงร้ำนหรูหรำที่ไม่ธรรมดำ
แบบน้ีหำไม่ได้ง่ำยๆ	 ในประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจและมีรำยได้ 

ต่อหวัของประชำชนใกล้เคยีงกบัเรำ	กำรซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำรระดบั
ห้ำดำวหกดำวเหล่ำนี้คงไม่ก่อปัญหำอะไร	หำกผู้ซื้อมีรำยได้หรือ
ทรัพย์สินเงินทองมำกมำยจนเหลือกนิเหลือใช้และเป็นกำรใช้จ่ำย
แบบไม่เบยีดเบยีนตนเอง	รวมทัง้ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่….แต่เมือ่ลอง
พิจำรณำตัวเลขหนี้สินภำคครัวเรือน	 หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนหลำยฝ่ำยเริ่มเป็นกังวล	 
เรำจะพบว่ำข้อมลูเหล่ำนีส้ะท้อนให้เหน็รสนยิมทีส่งูกว่ำรำยได้ของ
คนกลุ่มใหญ่ๆ	กลุ่มหนึ่ง
	 คนไทยจ�ำนวนไม่น้อยใช้จ่ำยฟุ ่มเฟือย	 ฟุ ้งเฟ้อไม่รู ้จัก
ประมำณตน	 ไม่วำงแผนกำรเงิน	 และไม่สำมำรถยับย้ังชั่งใจได้	
คงเป็นดั่งค�ำพระท่ำนที่ว่ำ	“นัตถิ ตัณหา สมา นที หรือ แม่น�้า
เสมอด้วยปัญหาไม่มี” แม่น�้ำล�ำคลองยังเต็มได้ในช่วงหน้ำน�้ำ	
หน้ำฝน	มหำสมุทรยังมีขอบเขต	มีประมำณ	เรำสำมำรถวัดควำม
กว้ำง	ควำมยำว	ควำมลึกได้	แต่ตัณหำ	ควำมอยำกของมนุษย์เรำ
นั้นไม่มีขอบเขต	ไม่มีประมำณ	ไม่มีที่สิ้นสุด
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เมื่ออยากได้ อยากซื้อ อยากใช้จ่าย 

ให้ตั้งสติให้มั่น พิจารณา 

ถามตัวเองซ�้าๆ หลายรอบว่า

สถานะทางการเงินของเราเหมาะสม

ที่จะซื้อ จะใช้จ่ายหรือไม่
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	 หรือดังพระรำชด�ำรัสของในหลวงตอนหนึ่งที่ทรงเมตตำ
เตือนสติพวกเรำไว้ว่ำ	“คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์
มาป้อนความฟุง้เฟ้อได้ จะป้อนไปเท่าไรๆ กไ็ม่พอ เมือ่ป้อน
เท่าไรๆ ไม่พอ แล้วก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ”
	 หำกใครไม่พิจำรณำสถำนะทำงกำรเงินของตัวเองอย่ำง
รอบคอบ	ไม่ออกแบบไลฟ์สไตล์ให้สอดคล้องกบัรำยได้	ไม่วำงแผน
กำรใช้จ่ำยให้พอเหมำะพอด	ีไม่ฝึกหดัยบัยัง้ชัง่ใจ	ไม่รูจ้กัประมำณ
ในกำรบริโภค	ก็อำจจะกลำยเป็นกบที่ถูกต้มโดยไม่รู้ตัว	!!!	ว่ำกัน
ว่ำกบเป็นสัตว์ที่มีสัญชำตญำณในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพ
แวดล้อมได้อย่ำงยอดเยีย่ม	หำกเรำต้มน�ำ้จนเดอืดแล้วใส่กบลงไป
เพื่อท่ีจะต้ม..กบจะกระโดดหนีไปในทันที	 แต่ถ้ำเรำน�ำกบใส่หม้อ 
ที่มีน�้ำอุณหภูมิปกติแล้วเปิดไฟอ่อนๆ	 กบจะอยู่ในน�้ำได้อย่ำง
สบำยๆ	และจะปรับตัวไปตำมอุณหภูมิของน�้ำตำมสัญชำตญำณ	
จนน�้ำเริ่มร้อน	 เริ่มเดือด	 กบจึงจะคิดได้ว่ำตนเองก�ำลังตกอยู่
ในสภำพแวดล้อมที่เป็นอันตรำย....	 ซึ่งก็สำยไปเสียแล้วที่จะ 
กระโดดหน	ีเพรำะกบได้เริม่ตำยไปแล้วครึง่ตวั	กบน้อยทีน่่ำสงสำร
ก็จะกลำยเป็น	กบต้ม	ไปในที่สุด… 	 เรำคงต้องทบทวนตรวจสอบพฤติกรรมทำงกำรเงินดูบ้ำง

ว่ำเรำก�ำลังใช้เงินอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดูสบำยๆ	แต่แท้จริงแล้ว	
ปัญหำก�ำลังก่อตัวพอกพูนขึ้นหรือเปล่ำ?	 อย่ำชะล่ำใจจนปัญหำ
กำรใช้จ่ำยที่ฟุ่มเฟือย	 ฟุ้งเฟ้อสะสมกลำยเป็นมะเร็งทำงกำรเงิน
ระยะสดุท้ำยทีย่ำกแก่กำรเยยีวยำแก้ไข....	ใครไม่อยำกเป็นกบต้ม
จะต้องตดัไฟเสยีแต่ต้นลม..	ต้องรูจ้กัหกัห้ำมใจ	ฝืนใจตวัเองบ้ำง...	
ฝึก	ฝึก	ฝืน	ฝืน	ทีละเล็กทีละน้อย	อย่ำตำมใจกิเลสทุกครั้งไป
	 เมือ่อยำกได้	อยำกซือ้	อยำกใช้จ่ำย	ให้ตัง้สตใิห้มัน่	พจิำรณำ	
ถำมตัวเองซ�้ำๆ	หลำยรอบว่ำสถำนะทำงกำรเงินของเรำเหมำะสม
ที่จะซื้อ	จะใช้จ่ำยหรือไม่...	ใครที่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช�ำระ
น้อยกว่ำควำมต้องกำรในกำรใช้จ่ำย	คงต้องระมดัระวงัตวัเองให้ดี	 
เพรำะมโีอกำสจะกลำยเป็น	กบต้ม	สงูมำก...	พฤตกิรรมกำรอปุโภค
บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	 ข้ำวของเครื่องใช้	 ส่ิงจ�ำเป็น
ในชีวิตประจ�ำวันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ	 เครื่องใช้หลำยอย่ำงรำคำสูงขึ้น	
แต่อำยุกำรใช้งำนและควำมทนทำนลดลง	 สินค้ำรุ่นใหม่ๆ	 เก๋ๆ	
หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ำมำให้ซื้อหำเร็วมำก	อำหำรกำรกินเปลี่ยนไป	 
สถำนที่ช้อปที่กินที่เที่ยว	ผุดขึ้นเร็วยิ่งกว่ำดอกเห็ดในหน้ำฝน..
 ใครตั้งหลักไม่ดี สติไม่แก่กล้า สตางค์ไม่มากพอ  
ใช้จ่ายเพลดิเพลนิ เหน็ใครๆ เค้ากใ็ช้กนั ใครๆ เค้ากซ็ือ้กนั... 
เราก็ต้องมีบ้าง... โปรดระวัง.... ท่านจะกลายเป็นกบต้มแบบ
ตั้งตัวไม่ทัน 
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go green

ฤดูกาลฝนโปรยปรายก�ลังจะมา หลายคนเตือนให้ระวังเร่ืองสุขภาพร่างกาย แต่อย่างหนึ่งท่ีไม่ควร 
มองข้าม นั่นก็คือสุขภาพบ้าน อย่าลืมตรวจเช็คสภาพโดยรวมของบ้าน เพราะนอกจากจะท�ให้บ้านสวย 
สะอาด ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยประหยัดรายจ่ายที่ไม่จ�เป็นได้อีกด้วย…

 Roof First 
	 กำรตรวจสอบหลังคำมีควำมส�ำคัญก็เพรำะว่ำ	 หลังคำ
เปรียบเสมือนป้อมปรำกำรของบ้ำน	หำกมีปัญหำรั่วซึม	กระเบื้อง
แตกร้ำว	 อำจน�ำมำสู่ปัญหำใหญ่ๆ	 ได้	 กำรตรวจสอบหลังคำ
ด้วยสำยตำเป็นเพียงวิธีเบ้ืองต้น	 ไม่ว่ำจะเป็นหลังคำเอียง	 กำร 
ปูกระเบ้ืองเรียบดีหรือไม่	 มีชิ้นไหนที่เผยอขึ้น	หรือมีแผ่นไหนร้ำว	
แตกหัก	 เสียหำยหรือไม่	 ส่วนวิธีกำรเช็ครอยรั่วซึม	ควรหลีกเล่ียง
กำรฉีดน�้ำใส่ด้ำนบนกระเบื้อง	เพรำะแรงดันน�้ำสูงอำจจะท�ำให้น�้ำ
ไหลย้อนกลับเข้ำไปใต้กระเบื้องได้	เปลี่ยนเป็นกำรปล่อยน�้ำจำก
สำยยำงออกมำบนแผ่นกระเบ้ือง	 (ไม่แนะน�ำให้ใช้กำรฉีด)	 วิธีนี้
จะช่วยตรวจเช็คกำรรั่วซึม	และลดกำรเสียหำยซ�้ำได้

Let it Rain

Gutter Cleaning
รำงน�้ำฝนช่วยป้องกันน�้ำฝนรั่วซึมและไหลเข้ำบ้ำน	 แต่ใน
ทำงกลับกันหำกเกิดกำรอุดตันก็จะเป็นต้นเหตุท�ำให้น�้ำรั่วซึม 
และไหลเข้ำบ้ำนได้	 จึงควรหมั่นตรวจเช็คอย่ำงสม�่ำเสมอ	
โดยเฉพำะหน้ำฝนเช่นนี้ 	 สภำพกำรใช้งำนต้องพร้อม	 ควร
เก็บกวำดเศษขยะ	 ใบไม้	 ท�ำควำมสะอำด	 หรือติดตั้งตำข่ำย
เพื่อป ้องกันปัญหำในระยะยำว	 เพรำะหำกมีน�้ำขังในรำง
อำจจะท�ำให้รำงรับน�้ำหนักไม่ไหว	 ดึงหลังคำทรุดลงมำได้	 
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F.Y.I. 
อีกวิธีในกำรช่วยลดควำมเสียหำย
ส�ำหรับกำรดูแลเครื่องใช ้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำนขณะทีม่ฝีนตกฟ้ำคะนอง	
คือเรำควรปิดสวิทช์	 ถอดปลั๊กไฟ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ	 อำทิ	 โทรทัศน์	 วีดีโอ	
เคร่ืองเสยีง	เพือ่ป้องกนัไม่ให้อปุกรณ์
ไฟฟ้ำเหล่ำน้ีช�ำรุดเสียหำยเมื่อเกิด
ฟ้ำผ่ำขึ้นในบริเวณใกล้เคียง	 กำร
ปิดสวิตช์ที่เครื่อง	 และถอดปลั๊กทุก
คร้ังเมื่อเลิกใช้งำน	นอกจำกจะช่วย
ลดควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้ว	 ยัง
เป็นกำรช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ	
ท�ำให้บิลค่ำไฟฟ้ำในยำมสิ้นเดือน
เป็นตัวเลขที่ท�ำให้คุณยิ้มได้อีกด้วย	
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 Go into Detail
	 ขอบประตูหน้ำต่ำงที่มีรอยแยก	 แตก	 อำจท�ำให้น�้ำฝน
สำดเข้ำมำ	 เกิดจำกกำรที่วัสดุมีกำรหดตัว	 หรือซีลเก่ำที่ใช้อุด
รอยต่อระหว่ำงวัสดุหลุดออกไป	 ท�ำให้เกิดช่องว่ำงที่น�้ำฝนสำด
ผ่ำนเข้ำมำได้	 ซึ่งวิธีกำรแก้ปัญหำน�้ำรั่วซึมกรอบประตูหน้ำต่ำง
ด้วยตัวเอง	 คือ	 ตรวจสอบหำต�ำแหน่งที่น�้ำรั่วซึมให้พบว่ำเกิด
ตรงจุดไหน	 จัดกำรท�ำควำมสะอำดรอยตรงจุดที่รั่ว	 ติดเทปกำว
เพ่ือสร้ำงแนวในกำรยิงซิลิโคน	อย่ำงไรเสียหำกมีร่องรอยควำม
เสียหำยใหญ่	 รั่วซึมมำกก็ควรเรียกช่ำง	 เพ่ือลดควำมเสียหำยท่ี
เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	 ส่ิงของมีค่ำ	 หรือวอลล์เปเปอร์ภำยในบ้ำน 

 Tree Surgery
	 หำกรอบบ้ำนมีต้นไม้ใหญ่	 ควรตัดแต่งก่ิงไม้ที่มีโอกำส 
หักโค่นมำโดนตัวบ้ำน	 โดยเริ่มแรกควรตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู ่ใกล้
กับตัวบ้ำน	 และหลังคำบ้ำน	 รวมถึงก่ิงไม้ที่อยู่เหนือบริเวณท่ี
จอดรถก็เช่นเดียวกัน	 ประโยชน์ของกำรตัดแต่งก่ิง	 นอกจำก
จะป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน
แล้ว	 ยังเป็นกำรปรับปรุงทัศนียภำพ	 เปิดโอกำสให้ต้นไม้เล็กๆ	
ได้รับแสงแดด	 อำกำศเอื้อต่อกำรเจริญเติบโต	 ท�ำให้บ ้ำน
ดูสว่ำง	 โปร่งขึ้น	 ลดกำรเปิดไฟในเวลำกลำงวันได้อีกด้วย 

Grounding System
หน้ำฝนเรื่องฟืนไฟเป็นส่ิงที่ต้องระวังท่ีสุด	
กำรตดิตัง้สำยดนิส�ำหรบัระบบไฟฟ้ำท�ำให้
เกิดควำมปลอดภัย	 ในกรณีที่เกิดไฟรั่วลง
บนโครงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	กระแสไฟฟ้ำส่วน
ที่รั่วออกมำนี้จะใช้สำยดินเป็นเส้นทำงให้
กระแสไฟฟ้ำไหลลงดิน	แทนที่จะไหลผ่ำน
ร่ำงกำยของมนุษย์	ซึ่งสำยดินจะท�ำงำนได้
โดยสมบูรณ์	 ก็ต่อเมื่อปลำยสำยด้ำนหนึ่ง
ของสำยดินต้องมีกำรต่อลงดินด้วยวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวน�ำไฟฟ้ำ	 ส่วนปลำย
สำยอีกด้ำนหนึ่งต่อเข้ำกับพื้นผิวหรือโครง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำซึ่งเป็นส่วนที่มีกำรเข้ำถึง
และสมัผสัได้	ลดควำมเสยีหำยทัง้ชวีติและ
ทรัพย์สิน	

life20-5.5.indd   33 7/20/2559 BE   5:53 PM



หนึ่งในวิถีทางแห่งความก้าวหน้า คือ การย้อนกลับ 
ไปส�รวจที่ ม าของตน เอง . . .  เ ช ่ น เดี ยวกั บ 
‘กรุงเทพมหานคร’ เมืองหลวงของไทยที่เพิ่งมีอายุ
ครบ 234 ปี ซึ่งแต่ละที่ในเมืองหลวงเก่าแก่แห่งน้ี 
ต ่างมีมนต์เสน่ห ์ของประวัติศาสตร์ที่น ่าจดจ�  
จนปัจจบุนักลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสมัผสั ไม่ว่า
จะเป็นเขตพระนคร ย่านสามแพร่ง, ถนนพระอาทิตย์ 
ย่านบางล�พู หรือแม้แต่ฝั่งธน ย่านชุมชนกุฎีจีน ที่
ยังคงวิถีชีวิตแบบโบราณมาจวบจนทุกวันนี้

ย้อนรอยกรุงเก่าที่เราเคยอยู่

Bangkok 
Old town
Bangkok 
Old town

กุฎีจีน
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 สามแพร่ง มีที่มำจำกชื่อถนน	แพร่งภูธร แพร่งนรา 
และแพร่งสรรพสาตร	 อันเป็นที่ต้ังของชุมชนคลองคูเมืองเดิม	
(แขวงศำลเจ้ำพ่อเสือ)	 เกิดขึ้นในสมัยรัชกำลที่	 5	 ซึ่งบริเวณรอบ
เมืองพระนครมักจะมีกำรขุดคลอง	 เพื่อใช้โดยสำรติดต่อกัน	 โดย
มีคลองคูเมืองเดิมเป็นคลองสำยหลักจึงเกิดกำรรวมตัวของผู้คน	
อีกท้ังชุมชนน้ีก็เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ใกล้เขตพระบรมมหำรำชวัง	
และเคยเป็นวังเก่ำของพระบรมวงศำนุวงศ์	รวมทั้งเป็นที่พักอำศัย
ของข้ำรำชกำร	ข้ำรำชบริพำร	และช่ำงฝีมือในพระรำชวังในอดีต	
ซึ่งในหลวงรัชกำลที่	 5	 ได้พระรำชทำนที่ดินในเขตนี้ให้เป็นที่อยู่
อำศัย	ท�ำให้อำคำรห้ำงร้ำนแถบนี้ยังคงเสน่ห์ของบ้ำนเก่ำเมื่อครั้ง
อดีต	 โดยเฉพำะสถำปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสที่ยังมีให้เห็นอยู่
ในปัจจุบัน
 ก่อนจะเข้าสู่สามแพร่ง อย่าลืมแวะถ่ายรูปกับเสาชิงช้า 
หนึง่ในสถาปัตยกรรมทีอ่ยูคู่เ่มอืงหลวงมาช้านาน มอีายอุ่อน
กว่ากรุงเทพฯ แค่สองปี จากนั้นค่อยมาเริ่มต้นท่ี แพร่งนรา  
ย่ำนกำรค้ำส�ำคัญในอดีต	 โดยมีวังวรวรรณ	 ของสมเด็จกรม 
พระนรำธิปประพันธ์พงศ์	 เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำแพร่ง	 ที่ต่อมำ 
กลำยเป็น	 โรงเรียนตะละภัฏศึกษา	 มีอำคำรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้	 
ตกแต่งลวดลำยปูนปั้น	และไม้ฉลุ	 ผสมผสำนควำมเป็นไทยและ
ยุโรปเข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงสวยงำม	 อำคำรสุดคลำสสิกนี้ดึงดูด 
นักท่องเท่ียวให้แวะเวียนมำชมไม่ขำดสำย	 ใกล้ๆ	 โรงเรียนเรำจะ
พบร้ำน ขนมเบื้องแพร่งนรา	ที่เปิดขำยมำกว่ำ	7	ทศวรรษแล้ว	
โดยแม่ลมลู	ผูก่้อตัง้ร้ำน	เคยเป็นต้นเครือ่งแห่งวงัวรวรรณ	ภำยหลงั
จำกที่กรมพระนรำธิปฯ	สิ้นเมื่อ	พ.ศ.	2474	แม่ลมูลจึงได้เปิดร้ำน	
และถ่ำยทอดสูตรกำรท�ำขนมเบื้องให้ลูกหลำน	ถัดจำกแพร่งนรำ 
จะเป็น	แพร่งภธูร เดมิททีีน่ีค่อื	วงัสะพานช้างโรงส ีหรอืวงัเหนอื 
ซ่ึงเป็นท่ีประทับของสมเด็จกรมหมื่นภูธเรศธ�ำรงศักดิ์	 ต่อมำ 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว	 ทรงโปรดฯ	 ให้
แบ่งพื้นที่ท�ำเป็นตึกแถวให้ชุมชน	 แถวนี้เรำสำมำรถเดินชม
ทัศนียภำพหรือจะแวะจิบกำแฟโบรำณ	นั่งคุยกับเจ้ำของร้ำน
ถึงวันวำนเก่ำก่อนก็เพลินดี	 ในส่วนของ แพร่งสรรพสาตร	 เดิม
ตรงนี้เป็นวังสรรพสาตรศุภกิจ	 ที่ประทับของสมเด็จกรมหลวง 
สรรพสำตรศุภกิจ	ต่อมำใน	พ.ศ.	 2510	 วังเกิดเพลิงไหม้เสียหำย
จนหมด	 คงเหลือแต่ซุ้มประตูวังไว้ให้ดูต่ำงหน้ำ	 ซึ่งซุ้มประตูนี้
ก่อสร้ำงตำมแบบศิลปะยุโรป	 มีกรอบประตูโค้งประดับแผ่นปูน
ปั้นที่กึ่งกลำง	หน้ำบันกรุกระจกสีกึ่งกลำงเป็นช่องโปร่งตั้งรูปหล่อ
เทพธิดำกรีกชูโคมไฟ	ดูสวยงำมแปลกตำ	 ส�ำหรับของฝำกจำก 
เขตพระนคร	 แนะน�ำให้ไปที่ บ�ารุงชาติสาสนายาไทย	 หรือ	 
ร้านยาหอมหมอหวาน	ถนนบ�ำรงุเมอืง	เปิดมำตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2467	

โดย	หมอหวำน	 รองม่วง	 แพทย์แผนโบรำณในสมัยรัชกำลท่ี	 5	 
ได้คิดค้นสูตรยำหอมออกมำด้วยกัน	 4	 ต�ำรับ	 คือ	 สุรำมฤทธิ์	 
อินทรโอสถ	ประจักร	และสว่ำงภพ	ผ่ำนมำ	80	ปี	ทำยำทรุ่นที่	 4	 
ได้เปิดเป็นร้ำนขำยยำหอมสูตรต้นต�ำรับ	และให้นักท่องเที่ยวได ้
เข้ำชมอปุกรณ์กำรปรงุยำแผนโบรำณทีต่ัง้เรยีงรำย	มตีวัยำเก่ำแก่
หำดยูำกและมมีลูค่ำสงู	เช่น	เขีย้วหมปู่ำ,	หญ้ำฝรัน่,	ชะมดเชด็	และ
เหด็นมเสอื	เป็นต้น	และยงัมกีำรสำธติกำรท�ำยำหอมให้ได้ดกูนัด้วย
 กุฎีจีน	 หรือ	กะดีจีน	 เป็นชุมชนเก่ำแก่ของชำวจีนฮกเกี้ยน 
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำฝั่งธนบุรี	 ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ	 
ภำยหลังกำรเสียกรุงทั้งชำวไทย	 ฝรั่ง	ญวน	 มอญ	 และมุสลิม
จำกเมืองกรุงเก่ำจึงได้อพยพมำรวมตัวกันที่นี่	 เกิดเป็นชุมชนท่ี

รวมเอำหลำยควำมเชื่อ	 หลำย
วัฒนธรรมมำอยู่ร่วมกันอย่ำง
น่ำชื่นชม	 เมื่อมำถึงกุฎีจีนต้อง
ไม ่พลำด	 ขนมฝรั่ ง กุฎี จีน  
ร้านธนสูงิห์	อำยกุว่ำ	200	ปี	มต้ีน
ต�ำรับมำจำกชำวโปรตุเกสท่ีมำ
ตั้งถิ่นฐำนอยู ่ในชุมชนกุฎีจีน 
เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยำ	ขนมฝรั่ง
ร ้ำนธนูสิงห์จะมีเนื้อที่นุ ่มเบำ	
กรอบนอกนุม่ใน	รสหวำนก�ำลงัดี	 
หน้ำขนมตกแต่งด้วยลูกเกด	

ซุ้มประตู
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ฟักเช่ือม	 และลูกพลับแห้ง	 เมื่ออิ่มจำกขนมก็สำมำรถเดินเล่น 
ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำเพื่อชมควำมงำมของสะพานพระพุทธ
ยอดฟ้าและพระปรางค์วัดอรุณฯ	 ลัดเลำะซอยแคบๆ	 เพ่ือ
เข้ำไปชมเสน่ห์ของอำคำรบ้ำนเรือนไม้ยุคเก่ำ	 ไหว้พระขอพรที่
วัดกัลยาณมิตร ศาลเจ้าเกียนอันเกง	 (เจ้ำแม่กวนอิม	 200	ปี)	
และมัสยิดบางหลวง	 มัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกได้	 เช่น
เดียวกับ	 วัดซางตาครู ้ส	 หนึ่งในสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวอยำก
สัมผัส	 ด้วยสถำปัตยกรรมแบบอิตำเลียน	 ยุคนีโอคลำสสิค
ผสมเรอเนอซองค์	 มีหอคอยยอดโดมคล้ำยกับพระที่นั่งอนันต
สมำคม	 ประดับด้วยไม้กำงเขนบนยอด	 (ชื่อซำงตำครู ้สแปล
ว่ำ	 “กำงเขนศักสิทธ์ิ”)	 ภำยในประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับกัน	
ประดับด้วยกระจกสีที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวจำกพระคัมภีร์	 เรียกว่ำ
สวยจนเกือบลืมหำยใจ	 ใกล้กับวัดซำงตำครู้สยังมี	วัดประยุร-  
วงศาวาสวรวิหาร	 ที่ภำยในมีมุมสงบท่ำมกลำงธรรมชำติช่ือ
ว่ำ	 เขามอ	 ภูเขำจ�ำลองก่อต้ังอยู่กลำงสระน�้ำบริเวณหน้ำวัด	 มี
บันไดขึ้นสู่ยอดเขำซึ่งเป็นที่ตั้งพระสถูปหล่อด้วยทองเหลืองลงรัก
ปิดทองส�ำหรับบรรจุพระพุทธรูปส�ำคัญไว้ภำยใน	 ส่วนสระน�้ำ
ที่ล้อมรอบภูเขำก็เต็มไปด้วยเต่ำ	 และตะพำบน�้ำ	 คนแถวนี้จึง
นิยมเรียกว่ำ	 เขาเต่า	 แล้วใช้ที่นี่เป็นสถำนที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ	 
มำชืน่ชมธรรมชำต	ิให้อำหำรเต่ำอย่ำงเพลดิเพลนิ	ส�ำหรบัของฝำก
ย่ำนนี	้แนะน�ำที	่ตลาดท่าดนิแดง	ซึง่มขีองอร่อยเดด็ๆ	อย่ำง	ตีห๋มู
สะเต๊ะ	เนื้อนุ่มชิ้นใหญ่	ห่ำนพะโล้ท่ำดินแดง	เนื้อนุ่มหนังบำง	หรือ
จะเป็นของหวำนห้ำมพลำดอย่ำง	โบ๊กเกี่ย	ของหวำนคล้ำยเต้ำทึง	
ทีเด็ดอยู่ที่เส้นบะหม่ีหวำน	หำกซื้อกลับบ้ำนเขำจะเอำน�้ำแข็งป่น
ห่อกระดำษหนังสือพิมพ์พร้อมกำรันตีว่ำอยู่ได้ถึง	2	ชั่วโมง
 ถนนพระอาทิตย์ หนึ่งในถนนหลำยสำยของกรุงเทพฯ	 
ทีม่ปีระวตัมิำอย่ำงยำวนำน	ตลอดเส้นทำงจะพบกบัตกึแถวรปูทรง
สมัยเก่ำ	 รวมไปถึงวังและบ้ำนอีกหลำยหลังที่มีกำรตกแต่งแบบ
สมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้นจนถึงยุคกลำง	 อำทิ	บ้านพระอาทิตย ์ 
ที่เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นวังเก่ำแก่ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่	 1	 ปัจจุบัน
เป็นส�ำนักงำนของหนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร	บ้านมะลิวัลย์	 เดิมเป็น
บ้ำนของเจ้ำพระยำมหำโยธำ	 ผู้เป็นปู่ของเจ้ำจอมมำรดำกล่ิน	 
ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ปัจจุบันเป็นท่ีท�ำกำร
ของส�ำนักงำนองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต	ิ 
แต่ท่ีโดดเด่นเป็นสญัลกัษณ์ของย่ำนนีเ้หน็จะไม่พ้น	ป้อมพระสเุมรุ  
1	 ใน	 14	ป้อมปรำกำรของกรุงเทพมหำนคร	ที่สร้ำงขึ้นในสมัย
รัชกำลที่	 1	แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปป้อมปรำกำรได้หมดควำมจ�ำเป็น
จึงได้ถูกรื้อถอน	 ปัจจุบันจึงเหลือแต่	 “ป้อมพระสุเมรุ”	 และ	 
“ป้อมมหากาฬ”	 ให้ได้ชม	ป้อมแห่งนี้มีลักษณ์ที่งดงำมสูงเด่น พิพิธบำงล�ำพู

เขำมอ

ย่ำนถนนพระอำทิตย์
ป้อมพระสุเมรุ
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Trick for Trip
ช้อป
ย่านบางล�าพู - Dang Shop ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้านยุคเก่า น�าเข้าจากต่างประเทศ 
เปิดทุกวัน เวลา 11.00-18.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2282 5239
ย่านสามแพร่ง – ร้านยาหอมหมอหวาน 
จ�าหน่ายยาหอม 4 ต�ารับของหมอหวาน และยาไทย
ต�ารับอื่นๆ เปิดทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2221 8070

ชิม
ย่านสามแพร่ง - ขนมเบื้องแพร่งนรา ขนมเบื้อง
สูตรโบราณ อายุกว่า 70 ปี เปิดทุกวัน 
เวลา 11.00-17.00 น. โทรศัพท์ 0 2222 8500 
ย่านกฎีจีน - ขนมฝรั่งกุฎีจีน ร้านธนูสิงห์ ขนมฝรั่ง
ต้นต�ารับแห่งชุมชนกุฎีจีน เปิดทุกวัน 09.00-17.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2465 5882

ชิล
ย่านสามแพร่ง - ชามเริญ สตูดิโอสอนปั้นเซรามิค 
เรียนเสร็จได้เซรามิคฝีมือตัวเองกลับไปด้วย 
เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-21.00 น. 
โทรศัพท์ 080 587 6331
ย่านบางล�าพู - พิพิธบางล�าพู โดย กรมธนารักษ์ 
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์เมืองกรุงเก่า 
เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา10.00-18.00 น.
โทรศัพท์ 0 2629 1850

เป็นสง่ำ	 มีเชิงเทินช่องยิงปืน	 และก็ยังมีปืนใหญ่ต้ังไว้ให้ชมอีก
ด้วย	 แต่ถ้ำต้องกำรสัมผัสกรุงเก่ำแบบเข้ำถึงในที่เดียว	 ให้มำที ่
พิพิธบางล�าพู	 โดย	กรมธนำรักษ์	 ที่น�ำอำคำรโรงพิมพ์คุรุสภำที่
มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์มำปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์	 อำคำรนี้
ถือเป็นอำคำรแบบเบำเฮำส์	หรือ	 International	Style	ทรงตัว	 L	 
ที่เป็นฝีมือคนไทยหลังแรกๆ	ของโลก	และยังเป็นสถำนที่ฝึกสอน
ช่ำงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย	 ผลิตต�ำรำเรียนและหนังสือ
วรรณคดสี�ำคญัของชำตมิำแล้วหลำยหมืน่หลำยแสนเลม่	ด้ำนใน 
พิพิธบำงล�ำพู	 เขำมีกำรจัดแสดงประวัติควำมเป็นมำของกรม
ธนำรักษ์	 เรื่องรำววิถีชุมชนบำงล�ำพู	 รวมถึงประวัติกำรพิมพ์และ
ประวตัโิรงเรยีนช่ำงพมิพ์วดัสงัเวชตัง้แต่แรกเริม่	ทัง้ยงัมนีทิรรศกำร
ที่น่ำสนใจจะผลัดเปลี่ยนมำให้ได้ชมอยู่เสมอ	ซึ่งผู้เข้ำชมจะได้ทั้ง
ควำมสนกุและสำระไปพร้อมๆ	กนั	ผ่ำนทำง	Interactive	นอกจำกนี	้ 
ยังมีบริกำรห ้องสมุดชุมชน	 ตลอดจนพื้นที่สี เขียวให ้ เป ็น 
ที่พักผ่อนหย่อนใจ	และลำนกิจกรรมเอนกประสงค์ไว้คอยบริกำร
อีกด้วย ส่วนของฝำกประจ�ำย่ำน	นกัท่องเทีย่ววยัเก๋ำแนะน�ำให้ไปที่  
Dang Shop	 เป็นร้ำนขำยของเก่ำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	 ซึ่ง 
ทุกชิ้นเจ้ำของร้ำน	 (พี่แดง)	 เป็นคนคัดสรรเองกับมือ	 มีตั้งแต ่
ของช้ินเล็กๆ	 อย่ำงจำนชำม	 ของประดับตกแต่ง	 ไปจนถึงตู้ไม้
โบรำณ	โคมไฟสไตล์เรโทร	โต๊ะ	เก้ำอี้หรือแม้แต่ภำพวำด	หำกใคร
ต้องกำรตกแต่งบ้ำนแล้วก�ำลังมองหำของเก่ำมีสไตล์	 เรียกว่ำมำ 
ที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง	

วัดซำงตำครู้ส ร้ำนยำหอมหมอหวำน
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ครัวอัปษร
กรุ่นกลิ่นถิ่นไทยแท้
บริเวณเสาชิงช้า ถนนดินสอ ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีร้าน
อาหารไทยแท้ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น 1 ใน 50 ร้านอร่อยทีส่ดุในโลก จากการโหวตของ
นติยสาร The Observe ประเทศองักฤษ ชือ่ของร้านนัน้กค็อื “ครวัอปัษร”
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หลายเมนูเป็นสูตรเฉพาะ

ที่ทางร้านคิดขึ้นเอง 

โดยเน้นการคัดเลือก

วัตถุดิบคุณภาพมาใช้

กับทุกเมนู

 ครัวอัปษร เริ่มเปิดด�าเนินการ
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 บริเวณถนน
สามเสน ใกล้ท่าวาสุกรี โดยมีแม่ครัว
ใหญ่ของร้ำนอย่ำง	 “ป้ำแดง”	 หรือคุณ
จันทร์ฉวี	 สกุลกันต์	 ที่เคยตำมเสด็จท�ำ
เคร่ืองถวำยสมเดจ็พระเจ้ำพีน่ำงเธอ	เจ้ำฟ้ำ 
กัลยำณิวัฒนำ	 กรมหลวงนรำธิวำส 
รำชนครินทร์	 อยู่บ่อยครั้ง	 เพรำะทรงโปรด
ฝีมือท�ำอำหำรไทยของป้ำแดง	ซึ่งเคล็ดลับ 
กำรท�ำอำหำร	 รวมทั้งเมนูต ่ำงๆ	 ของ
ป้ำแดงได้รับกำรถ่ำยทอดจำกรุ ่นสู ่รุ ่น	 
จนมำถึงป ัจจุ บัน 	 ท�ำให ้ครั วอัปษร 
กระจำยควำมอร่อยออกไปเพิ่มขึ้นเป็น	
5	 สำขำแล้ว	 ได้แก่	 สำขำสำมเสน	สำขำ
สนำมบินน�้ำ	 สำขำกำญจนำภิเษก	 สำขำ
รำชพฤกษ์	 และสำขำถนนดินสอที่เรำมำ
ในวันนี้
	 ต้องบอกเลยว่ำ	ใครที่ชื่นชอบอำหำร
ไทยแบบโบรำณ	 รสชำติเข้มข้น	 จัดจ้ำน	 
ถงึรสถงึเครือ่ง	ต้องไม่พลำดทีจ่ะมำลิม้ลอง
ควำมอร่อยของครวัอปัษร	เพรำะหลำยเมนู
เป็นสูตรเฉพำะที่ทำงร้ำนคิดขึ้นเอง	 โดย
เน้นกำรคัดเลือกวัตถุดิบคุณภำพมำใช้กับ 
ทุกเมนู	ท�ำให้มีหน้ำตำน่ำลองลิ้ม	เห็นแล้ว
น�้ำย่อยในกระเพำะชวนทะเลำะทันที
	 ดูจำกหน้ำร้ำนครัวอัปษร	สำขำถนน
ดินสอแห่งนี้เหมือนจะไม่ใหญ่	แต่เมื่อก้ำว
เข้ำมำด้ำนในถึงรู้ว่ำเขำมีพื้นที่กว้ำงขวำง 
ไม ่น ้อย	 ส ่วนบรรยำกำศภำยในร ้ำน 
ครวัอปัษร	ตกแต่งเรยีบง่ำย	เน้นควำมโปร่ง
สบำย	กระจกรอบด้ำน	มองเหน็ววิภำยนอก	
และต้นไม้เขียวชะอุ่ม	ดูสบำยตำ	โต๊ะเก้ำอี้
ไม่ต้องมีดีไซน์พิเศษอะไรให้มำกควำม	
เพรำะต้องกำรให้จดจ่อกับอำหำรที่อยู ่ 
บนโต๊ะมำกกว่ำ	 ดังนั้น	 จะรอช้ำอยู่ท�ำไม	
เรำจึงหยิบอำวุธคู ่ใจ	 ทั้งช้อนและส้อม	 
ตั้งท่ำพร้อมชิมในทันใด
	 จำนแรก	เนื้อปูผัดพริกเหลือง	 เขำ
เน้นเนื้อปูขำวๆ	 แน่นๆ	 เลือกใช้เฉพำะ

ส่วนกรรเชียงปูน�ำมำผัดกับพริกเหลือง	 
ใส่ถั่วฝักยำว	ใบมะกรูด	และปรุงรสให้ได้ที่	
ลองชมิตอนยกมำเสร์ิฟแบบร้อนๆ	ได้ควำม
หอมของพริกและใบมะกรูด	 ถั่วฝักยำว 
ก็หวำนกรอบ	ปูเนื้อหวำนแน่น	เผ็ดก�ำลังดี	 
ตำมมำด ้วยอีกหนึ่ ง เมนูธรรมดำที่ ไม ่
ธรรมดำ	ปลากะพงทอดราดน�้าปลา 
พริกสด	ฟังดูเหมือนจะหำกินได้ทั่วไป	แต่
ควำมพิเศษของร้ำนนี้อยู่ที่กำรทอดปลำ
กะพงให้กรอบนอกนุ่มใน	 ส่วนน�้ำปลำที่
รำดมำนั้นก็จะปรุงรสให้กลมกล่อม	 ผัด
พร้อมกับพริกสดและกระเทียมสด	จำกนั้น
น�ำมำรำดลงบนตัวปลำ	 ชิมเนื้อปลำที่ชุ่ม
ด้วยน�้ำปลำจะนุ่มกรอบนอก	 ควำมเค็ม
กลมกล่อมของน�้ำปลำ	 และมีควำมหอม
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Make It Happen : ครัวอัปษร
ที่ตั้ง: 169 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ Bangkok 10200 
เปิดวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 10.00-20.00 น. โทร. 0 2685-4531 

ของพริกและกระเทียมเพิ่มขึ้น	 เช่นเดียว
กับ	แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย 
เมนูคุ ้นหูแต่แตกต่ำงตรงที่ร้ำนนี้ใส่ยอด
มะพร้ำว	 และมะเขือเปรำะ	 ผสมผสำน
กับน�้ำพริกแกงต�ำเอง	 ไม่เค่ียวจนแตกมัน	
ท�ำให้ได้รสชำติของน�้ำแกงเขียวหวำนที่ 
เข้มข้น	กลมกล่อม	 เผ็ดร้อนก�ำลังดี	 อีกทั้ง 
ลูกชิ้นปลำกรำยก็นวดเอง	 จึงนุ ่มหนึบ	 
เด้งดึ๋งในปำก	 เรียกว่ำตักค�ำไหนอร่อย 
ค�ำน้ัน	ส่วนเมนูช่ือแปลกอย่ำง หมูอร่อย
ผัดพริกกะเหรี่ยง	 จำนนี้ขอบอกว่ำสม
ช่ือจริงๆ	 เนื้อสันคอหมูหั่นบำงก�ำลังดี	 
นุ่มได้ที่	 ผัดกับพริกกะเหรี่ยงรสร้อนแรง	 
แต่ไม ่ เผ็ดจนปำกพอง	 คลุกเคล ้ำกับ
มะเขือ	 และโหระพำ	 รสชำติคล้ำยผัดฉ่ำ	
แต่กลมกล่อมกว่ำหลำยเท่ำตัว	 ทำนกับ 
ข้ำวสวยร้อนๆ	ใครเผลออำจมีเติมข้ำวได้
	 ถ้ำยังไม่อิ่มดี	 ลองสั่ง	ดอกขจรผัด
หมูสับ ไข่ฟูปู แกงป่าปลาเห็ดโคน หรือ
ลาบเห็ดฟาง	 อีก	 4	 เมนูเด็ดประจ�ำร้ำน
ที่มักจะเห็นคนสั่งไว้ประจ�ำโต๊ะทุกครั้ง
ที่มำ	หรือจะสั่ง	เมี่ยงคะน้า	มำกินเพลินๆ	
ระหว่ำงรอเมนูหลักก็เข้ำที	 แม้หน้ำตำจะ
ดูคล้ำยกับเมี่ยงค�ำ	 แต่ก็มีควำมอร่อยที่
แตกต่ำง	ทั้งเครื่องเคียงที่ใช้กุ้งแห้ง	ถั่วลิสง	
หอมแดง	มะนำว	ขิง	พริกขี้หนู	และกำกหมู
ทีเ่จยีวใหม่ๆ	กนิกบัใบคะน้ำอ่อนๆ	รำดด้วย

น�้ำเมี่ยงที่ปรุงมำอย่ำงดี	น�ำเครื่องเคียงมำ
ห่อเป็นค�ำกับใบคะน้ำ	 รำดน�้ำเมี่ยง	 เคี้ยว
เต็มปำก	ได้รสชำติหวำนเค็ม	ตัดกับควำม
เปรี้ยวของมะนำว	 แถมควำมเผ็ดชูรสให้
โดดเด่น
	 ตบท้ำยด้วยเมนูเครื่องดื่มไทยแท	้
กำแฟแบบไทยๆ	อย่ำง	โอเลี้ยง	หรือกำแฟ
ด�ำเย็นของไทย	สีสันเข้มข้น	 รสชำติใช่เลย	
มำร้ำนอำหำรไทยก็ต้องจบด้วยเครื่องดื่ม
แท้กำแฟไทยแบบนี้สิดี	 ใครอยำกเปล่ียน
บรรยำกำศ	 ย้อนวันวำนมำชมวิถีชีวิตคน
กรุงยุคเก่ำแถวเสำชิงช้ำ	 ก็อย่ำลืมแวะมำ
อิม่อร่อยกบัอำหำรไทยทีร้่ำน	“ครวัอปัษร” 
ให้กระเพำะได้สัมผัสควำมเข้มข้นจัดจ้ำน 
ของอำหำรไทยแท้ๆ	ดูซะบ้ำง
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life motion
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where is life, there is hope ใครที่ก�ลังยอมแพ้กับปัญหาอะไรสักอย่าง ณ ตอนน้ี ให้ลองปรับ  
ขยบัเก้าอี ้ลองหาหนงัดทีีส่ดุเรือ่งหนึง่อย่าง “The Theory of Everything” มาด ูแล้วจะได้พบกบัเรือ่งราว 
ชีวิตของนักฟิสิกส์ชื่อก้องโลก ผู้มีมันสมองระดับอัจฉริยะ แต่ล้มเหลวทางด้านร่างกายเพราะโรคร้าย  
ซึ่งไม่ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไร ระหว่างทางคุณจะได้สัมผัสกับพลังอันน่าชื่นชม ความหวัง ก�ลังใจและความ
เป็นนักสู้ จนคุณจะมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องขี้ผง

ผู้ก�ากบัภาพยนตร์: เจมส์ มาร์ช
แนว/ประเภท: Biography, Drama

	 หนงัเล่ำเรือ่งของ	สตเีฟน	ฮอว์กิง้	(รบับทโดย	เอด็ดี	้เรดเมย์น)	 
ตั้งแต่ปี	 1960	 ช่วงที่เขำเป็นนักศึกษำปริญญำเอกด้ำนฟิสิกส	์
สำขำจักรวำลวิทยำ	มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์	แต่ควำมเด่นดังของ
อัจฉริยะหนุ่มกลับดับวูบลงด้วยโรคร้ำยที่ท�ำลำยเซลล์ประสำท
ที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวต่ำงๆ	 ของร่ำงกำย	 ซึ่งอำจท�ำให้เขำมี
ชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน	 2	ปี	 แต่	 Jane	 ก็ยังตัดสินใจที่จะแต่งงำนกับ
สตีเฟน	 เลือกท่ีจะอยู่เคียงข้ำงและพร้อมเป็นก�ำลังใจให้เขำ...	
ใช่	 น่ีคือเรื่องรำวกำรด�ำเนินชีวิตระหว่ำงคนปกติธรรมดำกับ 
คนทีต่้องกำรกำรดูแลเป็นพเิศษ	แต่นัน่ยงัไมใ่ช่บทสรุปในตอนจบ	 
ทั้งเรื่องรำวในภำพยนตร์และชีวิตจริง
	 กำรแสดงอันเหลือเชื่อของเอ็ดดี้ เรดเมย์น	ถ่ำยทอดควำม
เป็นสตเีฟน ฮอว์กิง้	ออกมำได้อย่ำงน่ำทึง่	จนท�ำให้เขำคว้ำรำงวลั
ออสกำร์นักแสดงน�ำชำยไปครอง	 ภำพของชำยที่ต้องนั่งอยู่ใน 
รถเขน็ตลอดเวลำ	อนัเนือ่งมำจำกโรคกล้ำมเนือ้อ่อนแรงทีเ่กดิจำก
เซลล์สั่งกำรประสำทเสื่อมถอย	(ASL)	แม้จะไม่สำมำรถสั่งกำรให้
ร่ำงกำยท�ำอะไรได้อย่ำงคนปกต	ิแต่กไ็ม่อำจสัง่ใจให้เลกิล้มทีจ่ะมี
ชีวิตอยู่ต่อไปด้วยควำมหวัง	ภำพยนตร์เรื่องนี้จึงใช่เพียงท�ำหน้ำที่

เล่ำประวัติชีวิตของอัจฉริยะคนหนึ่ง	 แต่ยังถ่ำยทอดมิติแห่งควำม
อ่อนไหวในอำรมณ์	เป็นแง่มมุทีส่ำมำรถต่อยอด	สร้ำงแรงบนัดำลใจ 
ในชวีติส่งต่อให้กบัผูอ้ืน่ได้	ไม่ว่ำจดุจบจะเป็นอย่ำงไร แต่เรือ่งราว 
ในหนังท�าให้เราได้มองย้อนกลับมา แล้วเปรียบเทียบว่า 
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมาเทียบเท่าได้สักครึ่งหนึ่งของ 
คนอ่ืนหรือยัง ยังมีความกล้าหาญในโลกภายนอกนั้น ที ่
ซ่อนอยูใ่นมนษุย์อกีหลายๆ คน ซึง่ไม่ยอมจ�านนต่อโชคชะตา  
ในขณะเดียวกัน ความเสียสละของคนๆ หนึ่ง ที่เรียกว่า 
คูช่วีติ ซึง่มมีากเสยีจนไม่น่าเชือ่ว่า ด้วยค�าว่ารกัเพยีงค�าเดยีว 
จะสามารถมอบเวลาครึ่งค่อนชีวิตของตนให้กับคนที่เรารัก
ได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าปลายทางชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอน
และยั่งยืน
	 นยิำมควำมเป็นมนษุย์	แม้ในหนึง่ตวัตนยงัมหีลำกหลำยมติิ
ที่ถูกซ่อนไว้	เข้มแข็ง-เปรำะบำง,	เสียสละ-เห็นแก่ตัว	ซึ่งสุดท้ำยมี
อยูใ่นคนทกุคน	นอกเหนอืจำกควำมหวงัทีภ่ำพยนตร์ได้ให้ก�ำลงัใจ
ผู้ชมผ่ำนเรื่องรำวแล้ว	ควำมเข้ำใจชีวิต	เข้ำใจมนุษย์	เข้ำใจตัวเอง	
ก็เป็นอีกข้อที่ชวนให้คิด	
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เราอยู่กับคนมากต้อง

อดทนมาก อยู่กับคนต้อง

อดทนตลอดไป ถ้าเราอยู่

คนเดียวก็ไม่ต้องอดทน 

เพราะไม่มีใครขัดคอ

อยู่กับคน
 ต้องอดทนตลอดไป
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จากหนังสือผลของงานคือทุนของเรา 
สมเด็จพระธรรมสิงหบุรำจำรย์	(หลวงพ่อจรัญ	ฐิตธมฺโม)

EGCO GROup    43

	 ขอฝำกไว ้กับคุณโยมทุกๆ	 ท ่ำน	 
คนเรำนี่สุขไม่เหมือนกัน	ทุกข์ไม่เหมือนกัน	 
แก้ไขเหมือนกันทุกๆ	 คนไม่ได้	 เข้ำเมือง 
ตำหลิ่ว	ต้องหลิ่วตำตำม	อย่ำไปขัดคอเขำ	
ต้องฝืนใจ	ต้องอดทน	 เราอยู่กับคนมาก
ต้องอดทนมาก อยู่กับคนต้องอดทน
ตลอดไป	ถ้ำเรำอยูค่นเดยีวกไ็ม่ต้องอดทน	
เพรำะไม่มีใครขัดคอ	 ใครจะพูดอย่ำงไร 
กช่็ำง	วันไหนมคีนด่ำคนว่ำอย่ำงโน้นอย่ำงนี้ 
ล้วนแต่ได้ก�ำไร	คนเรำนี่มีปัญหำมำก
	 คน	 แปลว่ำ	 ปัญหำ	 คนสร้ำงแต่
ปัญหำให้เรำ	 เรำเป็นผู้จัดกำร	 ผู้บริหำร	 
ต้องอดทนมำก	 เมื่ออยู่กับคนมำกก็ต้อง
อดทนมำกแน่นอน
	 ขอเจริญพรว่ำเกิดเป็นมนุษย์	ย่อมมี 
ควำมแตกต่ำงกัน	 ไม้ไผ่ต่ำงปล้อง	พี่น้อง
ต่ำงใจ	 บ้ำนเดียวกันไม่เหมือนกัน	 แต่
เรำควรสร้ำงควำมดีร่วมกัน	 มีสติปัญญำ	
สวดมนต์ไหว้พระ	 เจริญพระกรรมฐำน	 
จะเหมอืนกนัได้	และวสิยัทศัน์จะเหมอืนกนั	
จะได้มีสติปัญญำเหมือนกัน	 จะมีเมตตำ
เหมือนกัน	 อำรีอำรอบเหมือนกัน	 และจะ
ช่วยกันดีด้วย

ความอดทนเป็นสมบตัขิองนกัสู ้ความรูเ้ป็นสมบตัขิองนกัปราชญ์ ความสามารถเป็นสมบตัขิองนกัประกอบกจิ  
ความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี ความดีเป็นศัตรูของชีวิต ความดีต้องมีอุปสรรค เขาร้ายมาอย่า
ร้ายตอบ เขาไม่ดีมา เราเอาความดีไปแก้ไข คนตระหนี่ก็ให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหล เอาความจริงใจไป
สนทนา อย่าเอาเหลวไหลไปสนทนากับมัน เสียเครดิตหมด อย่าไปเห็นแก่คนแบบนั้นแบบนี้เลย จะเสียหาย

	 เพรำะฉะนั้ น 	 เมื่ อ เ รำมี เมตตำ	 
มีธรรมะแล้ว	 จะช่วยกันตลอดรำยกำร	 
พี่ช่วยน้อง	 น้องช่วยพี่	 สร้ำงควำมดีให้ 
พ่อแม่ตลอดไป	ถ้ำเรำอยู่โรงพยำบำล	หรือ
จะอยู่ในรูปบริษัทใดก็ตำม	 เรำท�ำงำนด้วย
ควำมตัง้ใจ	มคีวำมสำมคัค	ีรบัรองไปรอดแน่	 
โรงพยำบำลเรำนีต้้องช่วยเหลอืกนั	หนกันดิ
เบำหน่อย	ให้อภยักนั	ประเสรฐิทีส่ดุ	หนกันดิ 
เบำหน่อยไม่ให้อภัยกันเลย	 เรำจะอยู ่ 
ด้วยกันได้อย่ำงไร	 เดี๋ยวเรำก็ตำยจำกกัน
แล้ว	 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	อย่ำได้แหนง
แคลงใจกัน	รับรองไปรอด	อยู่ร่วมกันอย่ำง
ร่มเย็นเป็นสุข	พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
รักกันเหมือนพี่น้องกัน รักเหมือนญาติ
	 ถ ้ำเรำไม่รักกันจะอยู ่ด ้วยกันได ้
อย่ำงไร	เป็นพี่น้องกันยังรักกันไม่ได้	พี่น้อง
ยงัโกงกนั	จะไปกนัรอดหรอื	อำตมำจงึพดูว่ำ	 
ควำมดีเป็นศัตรูของชีวิต	 เงินทองเป็น
อสรพิษ	 ไม่ใช่ของเรำอย่ำเอำมำ	 เอำมำ
แล้วเป็นงเูห่ำ	กดัแหลกลำญ	ฆ่ำรนัฟันแทง
กัน	นี่แหละสัตว์โลกเป็นเช่นนี้	 ขำดธรรมะ	 
เป็นอย่ำงนี้	มีแต่อคติกัน	ไม่รักกันเลย	ไม่มี
เมตตำต่อกัน	ไม่มีสงสำรกัน

	 เรำจะต ้องตำยจำกกันไปแล ้ว	 
ไม ่วันใดก็วันหนึ่ง	 จะรบรำฆ่ำฟ ันกัน
ไปถึงไหน	 มีทิฐิกันไปไม่มีโอกำสดีได	้
พระพทุธเจ้ำของเรำทรงสร้ำงปัญญำในตวั	 
แต่นกัปรำชญ์ของโลกสร้ำงปัญญำนอกตวั	 
จึงช่วยตัวเองไม่ได้	 พระพุทธเจ้ำของเรำ
ทรงมีปัญญำในตัว	สอนให้เรำทุกคนสร้ำง
ปัญญำในตัวของเรำให้ได้	 ปัญญำ	 คือ	
ควำมรอบรู้	 รู้จริงทุกส่ิงในตัวเอง	 จะเป็น
ชำยก็จริง	หญิงก็แท้	เป็นคนแก่ที่น่ำบูชำ
	 รู ้จริงอย ่ำงนี้ 	 ป ัญญำในตัวช ่วย 
ตัวเองได้	 ช่วยลูกช่วยหลำนได้	 ปัญญำ 
นอกตัวช่วยใครไม่ได้เลย	 แต่ตอนน้ีเรำ
ไปหำปัญญำนอกตัวกัน	 จึงละเลยกันไป
หลำยอย่ำง	ทัง้ไม่มมีำรยำท	ขำดกำรเคำรพ
ผู้ใหญ่	 ไม่มีระเบียบวินัย	 วัฒนธรรมของ
ชำติหมดไปอย่ำงน่ำใจหำย	
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ฝนตกรถติด... โรคร้ายจะถามหา
Traffic Sickness

หน้าฝนที่เย็นชุ ่มฉ�่า ทว่าเป็นฝันร้ายของคน 
ขบัรถโดยแท้ การจราจรทีต่ดิขดัไม่ได้ท�ให้สขุภาพ
จิตเสียแต่เพียงอย่างเดียว ทว่าสุขภาพกาย 
กจ็ะย�า่แย่ตามไปด้วย เรามารูจ้กักบัโรคร้ายทีอ่าจ
เกิดขึ้นเพราะรถติดกันดีกว่า

 โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
	 โรคนี้ถูกจัดอยู ่ ในอันดับต ้นๆ	 เพรำะกำรที่ต ้อง 
กล้ันปัสสำวะเป็นเวลำนำนๆ	บนทำงด่วนที่ไม่ด่วนนั้น	 แค่ 
ครั้งเดียวก็กลำยเป็นฝันร้ำยแล้ว	 กำรที่ปัสสำวะขังอยู่ใน
กระเพำะปัสสำวะนำนๆ	จะท�ำให้เชือ้โรคในนัน้เจรญิเตบิโตได้
อย่ำงรวดเร็ว	ซ�้ำร้ำยน�้ำปัสสำวะขังอยู่จะท�ำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรขจัดเช้ือโรคของเย่ือบุผิวกระเพำะปัสสำวะลดน้อย
ลง	จึงท�ำให้เกิดกำรอักเสบของกระเพำะปัสสำวะได้	 ทำงที่ดี
ควรหลีกเล่ียงกำรดื่มน�้ำเกินควำมจ�ำเป็น	 งดชำ	กำแฟ	ก่อน
ขึ้นรถ	และถ้ำปวดปัสสำวะกะทันหันให้รีบหำห้องน�้ำบริเวณ 
ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด

 โรคกระเพาะอาหาร 
	 จำกที่เคยได้ทำนข้ำวตำมเวลำเป็นประจ�ำ	 กลับต้อง 
ทนทกุข์ทรมำนเพรำะควำมหวิ	นำนๆ	ครัง้กพ็อไหว	แต่บำงคน
ก็มีควำมอดทนสูงเกินไป	ยอมหิ้วท้องเอำไว้เพ่ือที่จะได้กลับ 
ไปกนิข้ำวกบัคนรูใ้จ	ยิง่เวลำได้เจอกบัอำหำรจำนโปรด	ควำม
หิวก็ท�ำให้ซัดเรียบในเวลำอันรวดเร็ว	กระเพำะที่ถูกบีบรัดอยู่
แล้ว	 เมื่อโดนอำหำรปริมำณมำกแทรกซึมลงไป	 ก็จะท�ำให้
กลำยเป็นแผลในกระเพำะอำหำรได้	และบ่อยๆ	 เข้ำก็จะเกิด
อำกำรท้องอดืท้องเฟ้อทีน่่ำกวนใจ	โรคนีห้ำกได้รบักำรทกัทำย
แล้ว	ก็ยำกที่จะสลัดให้หลุด	ทำงแก้คือ	อย่ำทนหิวบนรถ	พก
ขนมที่ทำนง่ำยๆ	ติดรถเอำไว้	 เตรียมน�้ำสะอำดไว้ให้พร้อม
เสมอ	เพรำะน�้ำช่วยให้ร่ำงกำยสดชื่น	และหล่อเลี้ยงกระเพำะ
อำหำรให้สมดุล
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 โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
	 อำกำรของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสำทนั้น	 คือ
อำกำรปวดที่สำมำรถเป็นได้ตั้งแต่บริเวณเอว	 หลัง	 โดยเฉพำะ
บริเวณเอวส่วนล่ำง	 ที่สำมำรถเป็นได้ทั้งแบบข้ำงเดียวและแบบ
ทั้งสองข้ำง	ซึ่งอำจลำมไปถึงช่วงขำโดยมีอำกำรปวด	ชำ	หรือกำร
อ่อนแรงของกล้ำมเนื้อ	ซึ่งเกิดจำกกำรนั่งในท่ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
เป็นเวลำนำนๆ	โดยเฉพำะในรถทีเ่รำไม่สำมำรถขยบัไปไหนได้	ทำง
แก้ก็คือ	 ถ้ำคุณเห็นว่ำรถติดนำนๆ	ก็อำจเปิดประตูรถออกมำยืน 
ยืดเส้นยืดสำยบ้ำง	 หรือหำเวลำออกก�ำลังกำยเพื่อให้ร่ำงกำย
ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น	อำกำรปวดก็จะลดน้อยลง

 โรคเครียด
	 เมื่อรถติดมำกๆ	เข้ำ	เรำทุกคนก็สำมำรถเกิดควำมเครียดได้	
สภำวะจิตใจที่แปรปรวน	ควำมกังวลที่ก่อตัว	 รวมถึงสภำพที่ไม่
เป็นใจในกำรขับขี่บนท้องถนน	จะเป็นบ่อเกิดของอำรมณ์ที่ขุ่นมัว	
บำงคนอำจแสดงอำกำรออกมำเป็นควำมก้ำวร้ำว	บำงคนหงดุหงดิ
อยู่เงียบๆ	ระวังเถอะ	โรคเครียดจะถำมหำเอำได้	วิธีกำรแก้ไขก็คือ	
พยำยำมคิดในแง่บวก	อย่ำด่ำทอคนอื่นจนติดเป็นนิสัย	หำเพลง 
เพรำะๆ	 จำกศิลปินมำตุนไว้ฟังอย่ำให้ขำด	 เท่ำนี้ก็น่ำจะพอ 
ออกห่ำงจำกโรคเครียดได้แล้ว

 โรคปวดคอเรื้อรัง
	 อำกำรของคนขับรถนำนๆ	 ก็ไม่ต่ำงจำกคนที่นั่งท�ำงำน
ออฟฟิศอยู ่หน้ำจอคอมสักเท่ำไหร่	 แล้วถ้ำคนท�ำงำนต้องไป 
นั่งรถติดอีกล่ะก็	 แน่นอนว่ำอำกำรที่มักจะเกิดขึ้นคือ	อำกำรปวด
คอ	ควำมเจ็บปวดที่เรำรู้สึกนั้นก็คืออำกำรที่กล้ำมเนื้อคอเกิดกำร
อักเสบ	 ซ่ึงเกิดจำกกำรที่ไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวเป็นเวลำนำนๆ	 วิธี
กำรป้องกนัคอื	กำรปรบัหวัหมอนเบำะนัง่รถยนต์ให้อยูใ่นต�ำแหน่ง
กึง่กลำงศรีษะ	ทีส่�ำคญัห้ำมเอีย้วตวักะทนัหนัหรอืหนัไปหยบิสิง่ของ
ที่อยู่เบำะหลังโดยเด็ดขำด	 เพรำะเป็นกำรเคลื่อนไหวที่ผิดท่ำและ
อำจก่อปัญหำร้ำยแรงได้	

 F.Y.I. 
Exercise On Car
นอกจำกจะรูจ้กัโรคร้ำยทีเ่กดิจำกรถตดิแล้ว	
เรำยงัน�ำเคลด็ลบัในกำรบรหิำรร่ำงกำยยำม
กำรจรำจรติดขัดมำฝำกอีกด้วย	อย่ำลืมจ�ำ
ไปใช้ขณะขับรถหรือนั่งรถโดยสำรกันด้วย	 
โรคทัง้	5	ทีเ่รำกล่ำวถงึนีจ้ะได้ไม่ถำมหำหรอื
มำรังควำนอีกต่อไป

ท่าบริหารแขนและหน้าอก
ขณะรถตดิ	วำงมอืทัง้สองข้ำงบนพวงมำลยั
รถแบบเวลำขับรถ	แล้วเหยียดแขนทั้งสอง
ข้ำงให้ตึง	 ผลักพวงมำลัยเพ่ือดันตัวออก
อย่ำงช้ำๆ	 จำกนั้นงอข้อศอกแล้วดึงตัวเอง
หำพวงมำลัย	 ท�ำซ�้ำกลับไปกลับมำอย่ำง
น้อย	10	รอบ

ท่าบริหารหัวไหล่
ท่ำนี้ส�ำคัญกับคนที่ปวดไหล่บ่อยๆ	 มำก	 
ยกไหล่ขึน้ให้สงูทีส่ดุ	แล้วค่อยๆ	หมนุหวัไหล่ 
ไปด้ำนหลังแลัวหมุนกลับมำด้ำนหน้ำ	 
ท�ำอย่ำงช้ำๆ	ให้ได้สัก	10	ชุด

ท่าบริหารกล้ามเนื้อขา
บริหำรขำด้วยกำรยกขำซ้ำยขึ้นจำกพื้น 
ทีละข้ำงในลักษณะที่งอเข่ำเล็กน้อย	 ยก
ค้ำงไว้	 นับ	 1-10	 แล้วค่อยวำงขำลงช้ำๆ	 
ก่อนจะท�ำแบบเดิมกับขำอีกข้ำง	ท�ำซ�้ำสัก
ข้ำงละ	4-5	รอบ
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
คุณมีเสน่ห์ พร้อมที่จะหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดี

ของตัวเองให้กับคนอื่นๆ ท�าให้ได้รับการยอมรับ

ง่ายๆ เป็นสิ่งที่ดี เรื่องเงินเหมือนจะจัดการยาก 

เพราะมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องรับมือ แต่หาก

คุณเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในความสามารถ

ของตัวเองแล้วตั้งใจท�าให้ประสบความส�าเร็จ 

คุณจะจัดการได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน การท�างาน

จะมีปัญหาความขัดแย้งหลายอย่างเกิดขึ้น  

มักเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน การสื่อสารที่

ไม่เคลียร์จะท�าให้งานมีปัญหาได้ แต่คุณสามารถ

จัดการได้ และควรรีบท�าให้เรียบร้อยจะดีกว่า 

ควรท�าบุญกับเด็กที่มีปัญหา เด็กพิการ หรือ

เจ็บป่วยเรื้อรัง

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
คุณจัดการกับสิ่งต ่างๆ ได ้ดี ป ัญหาหรือมี

อุปสรรคอะไรเข้ามา ไม่ว่าจะยากมากแค่ไหนก็

รับมือได้แบบสบายๆ ความฉลาดของคุณจะ

ท�าให้ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ดี ไม่มีใครที่

ท�าให้คุณหลงกลหรือหลอกให้เชื่อได้ เพราะคุณ

รูท้กุเรือ่งดกีว่าใคร ในเรือ่งเงนิไม่มทีางเสยีเปรยีบ 

แน่นอน คุณจะสนใจการท�างานพิเศษและม ี

เป้าหมายในการหารายได้ สร้างความส�าเร็จให้

กับตัวเอง หรือหากเป็นงานประจ�า การที่คุณตั้ง

เป้าหมายเอาไว้ ก็จะมีความกระตือรือร้นในการ

ท�างานมากขึ้น ประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้น ควร

ท�าบุญกับพระองค์ใหญ่ๆ ที่อยู ่ริมน�้า จะช่วย 

ส่งเสริมคุณได้

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
คุณมีความสามารถ ท�าให้คุณได้รับการยอมรับ

และโอกาสที่ดี สิ่งที่ เกิดขึ้นเป็นความส�าเร็จที่

เกิดขึ้นเพราะตัวเองล้วนๆ คุณภูมิใจในตัวเอง

มากและจะเป็นก�าลังใจที่ท�าให้พร้อมจะเดินหน้า

สร้างโอกาสกับตัวเองต่อไป คุณจะได้รับเงิน

จากงานที่คุณได้เคยท�าไปในอดีต แต่ยังไม่ได้รับ 

ผลตอบแทน รวมท้ังการท�ากิจการที่เกี่ยวข้อง

กับของเก่า ก็จะส่งเสริมการเงินได้ดี คุณท�างาน

โดยมีเป ้าหมาย มองถึงความก้าวหน้าของ 

ตัวเองเป็นหลัก ควรท�าบุญโดยการให้อภัยคน 

ที่เคยท�าเรื่องไม่ดีกับคุณ

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
ต้องระวงัการท�าอะไรทีไ่ม่ได้คดิ จะท�าให้เกดิความ

ผิดพลาดได้ง่ายๆ ที่ท�าให้คุณเสียหน้า ท�าให้คุณ

เสียความมั่นใจ และอาจจะเป็นการลดเครดิต

ความน่าเชื่อถือของตัวเองไปด้วย รวมทั้งใน

เรื่องเงินก็ต้องตั้งสติให้ดีด้วย เพราะจะมีปัญหา

เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อน ต้องใจ

เย็นๆ และนิ่งเข้าไว้ แล้วอะไรๆ จะเป็นไปในทางที่

ดี การจัดการกับงานจะได้รับการยอมรับ ได้รับ

การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน เกิดมิตรภาพ 

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ ควรท�าบุญโดยการ

เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ท�าบุญ 9 วัด 

หรือหากไปท่องเที่ยวที่ไหน และแวะท�าบุญก็จะ

ส่งเสริมดวงของคุณได้

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
คุณอยากอยู ่แบบสงบ ไม่อยากจะวุ ่นวายกับ 

เรื่องราวทั้งหลาย หากมีเวลาที่สามารถใช้เวลาอยู่

กับตัวเองได้ คุณก็ต้องการเวลานั้นอย่างเต็มที่ 

หรือไปเข้าวัด ปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ ท�าจิตใจ

ให้สงบ จะท�าให้มีความสุขมากเลยทีเดียว มีเรื่อง

เงินจะต้องจัดการ เหน็ดเหนื่อยกับอะไรหลายๆ 

อย่าง คณุจะได้เดนิทาง ตดิต่อสือ่สาร ท�ากจิกรรม

หลายๆ อย่าง แม้ว่าจะต้องเหนื่อย แต่ในที่สุดแล้ว 

ผลประโยชน์ที่คุณได้รับจากสิ่งนั้นก็น่ายินดีและ 

คุ ้มค่ามากทีเดียว และจะได้รับการยอมรับจาก

เพ่ือนร่วมงาน ควรท�าบุญไหว้พระ โดยการไป

ท�าบุญร่วมกับเพื่อน และน้องๆ ของคุณ

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
คุณมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มักจะคิด

อะไรที่ไม่เหมือนคนอ่ืนๆ ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้

คณุท�าสิง่ต่างๆ ได้ดอีกีด้วย นอกจากนีค้ณุยงัใส่ใจ

กับเพื่อน พร้อมให้ค�าปรึกษากับทุกๆ คน ในเรื่อง

เงินมคีวามมัน่คง มแีหล่งรายได้ทีท่�าให้อบอุ่นหวัใจ

ได้ ได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวัหรอืแม้แต่กบั

ที่ท�างาน หากมีปัญหาหรือต้องการค�าแนะน�าก็

ปรึกษาได้เลย การท�างานที่ต้องอาศัยข้อมูล ต้อง

อาศยัการเรยีนรู ้การอบรม การหาความรูเ้พิม่เตมิ

จะท�าให้งานดีขึน้ คณุเองกพ็ร้อมทีจ่ะเรยีนรูแ้ละน�า

ความรูน้ัน้มาใช้ในการท�างาน ควรท�าบญุกบัคนเจ็บ 

คนป่วย ท�าบุญกับโรงพยาบาล

ดวงประจ�าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559

46   APR - JUN  2016

life20-5.5.indd   46 7/20/2559 BE   5:53 PM



Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
คณุมเีรือ่งทีต้่องตดัสนิใจ จะเป็นปัญหาของตวัเอง 

หรือของคนอื่นก็ได้ คุณต้องมีความยุติธรรม ท�า

ในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่จ�าเป็นต้องกังวล การเงินจะ

มีการใช้จ่ายเงินไปกับเพื่อนฝูง และหากมีปัญหา

ในเรือ่งเงนิ คณุกส็ามารถขอความช่วยเหลอืจาก

เพื่อนได้ การท�างานของคุณจะได้รับการส่งเสริม

ในทางทีด่ยีิง่ขึน้ ความสามารถ ความกระตอืรอืร้น

ของคุณจะท�าให ้คุณได ้รับการยอมรับจาก

เพื่อนร ่วมงานเป ็นอย ่างดี  โดยเฉพาะกับ 

เจ้านายของคุณ เขาจะยิ่งยอมรับและส่งเสริม

คุณ ควรท�าบุญโดยการถวายน�้า อาหาร หรือไป

ท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน�้า

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณดูเหมือนจะ

ลงตัวไปได้ง่าย คุณมักจะมีโลกส่วนตัว ไม่ว่าใคร

จะมองอย่างไร คุณก็ไม่สนใจ แต่คุณมีความสุขก็

พอแล้ว การเงินจะมเีรือ่งทีท่�าให้เป็นกงัวล กลุม้ใจ

และรูส้กึกดดนับ้างเหมอืนกนั อาจจะเป็นเพราะว่า

ต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน 

นอกจากนี้อาจจะถูกทวงเงิน หรือมีใครมาขอเงิน 

ขอผลประโยชน์โดยที่ไม่เต็มใจ คุณอยากท�างาน

ด้วยความอิสระ ไม่ชอบวุ ่นวายกับกฎเกณฑ์  

ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ การได้ออกไปท�างานนอก 

สถานที่ก็จะท�าให้มีความสุขและท�างานได้ดี ควร

ท�าบุญด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน อาจเป็น

ปากกา สมุด หรือหนังสือ

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
คุณสนุกกับงาน กระตือรือร้น ไม่ยอมแพ้อะไร

ง่ายๆ ถึงจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ยิ่งรู้สึกท้าทาย  

มีความสามารถในการท�างานอย่างแท้จริง เมื่อมี

ปัญหาการเงินเกิดขึ้น ก็พร้อมที่จะใช้ความฉลาด

ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ท�าให้การเงินและการ

ท�างานเป็นไปในทางที่ดี คุณยังมองหาโอกาส

ใหม่ๆ อยู่เสมอ อยากจะพัฒนาตัวเองและงาน 

ให้ดีข้ึน แม้ว่าท่ีมีอยู่ในตอนนี้จะลงตัวแล้ว แต่ก ็

ยังอยากที่จะได้ลองสิ่งใหม่ เพื่อเป้าหมายที ่

ใหญ่กว ่าเดิม ควรท�าบุญโดยการสักการะ 

ธูปเทียนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือให้ธูปเทียนคนอื่นๆ 

ได้ใช้ประโยชน์

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
คณุยงัจดัสรรสิง่ต่างๆ ไม่ค่อยลงตวั หลายอย่าง

ทีค่ดิว่ามคีวามจ�าเป็นส�าหรบัคณุกลบัขาดหายไป 

มีหลายเรื่องที่ไม่สบายใจ เมื่อสิ่งที่วางแผนเอาไว้

ไม่เป็นไปตามทีต้่องการ จงึรูส้กึเป็นกงัวล ให้ตัง้สติ 

เอาไว้แล้วสิ่งต่างๆ ก็จะลงตัวและแก้ปัญหาไปได้

เรื่อยๆ เอง มีโอกาสใหม่ๆ จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ของตัวเอง สิ่งที่คุณวางแผนตั้งใจ

เอาไว้เป็นไปตามที่คิดทุกอย่าง งานก�าลังไปได้ดี 

การที่คุณคิดอะไรล่วงหน้าเอาไว้บ้างแล้วท�าให้

เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริงๆ ก็มีวิธีการ

ที่จะจัดการ ควรท�าบุญด้วยอุปกรณ์ท�าความ

สะอาดเพิ่ม

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
คุณมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพบปะสังสรรค์ 

ท�าให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและ

เพื่อนๆ คุณยังชอบสร้างความสุขให้กับตัวเอง  

โดยการรับประทานอาหารอร่อยๆ ไปท่องเที่ยว 

เดินทาง จัดการกับการเงินได ้อย ่างอิสระ  

มคีวามสขุ แต่ต้องระวังปัญหาท่ีจะเกิดขึน้กับการ

เงินท่ีไม่ม่ันคง การงานมีปัญหาที่ท�าให้รู ้สึกถึง

ความกดดัน เพราะมีเรื่องที่อยากจะจัดการแต่ก็

ไม่สามารถท�าได้อย่างที่ต้องการ รวมทั้งมีคนใน

ที่ท�างานใช้อ�านาจกดดันคุณโดยที่ไม่ฟังเหตุผล

อะไร ควรท�าบุญด้วยการบริจาคหนังสือ

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
คณุชอบการพบปะสงัสรรค์กบัผูค้นจ�านวนมากๆ 

และมคีวามคดิสร้างสรรค์ มจีนิตนาการ สิง่เหล่านี้

จะสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคณุได้ด ีคณุอยากจะ

สร้างความมัน่คงในการเงนิให้กบัตวัเอง ไม่อยาก

ใช้จ่ายเงินฟุม่เฟือย คณุจึงอาจจะดูเป็นคนประหยดั  

ขีเ้หนียวในสายตาคนอ่ืนไปบ้าง คณุมองเหน็โอกาส

ทีจ่ะส่งเสรมิให้งานมคีวามรุง่เรอืง และพัฒนามาก

ขึน้ แม้ว่าโอกาสนัน้จะยงัไม่ค่อยชดัเจนเท่าไรกต็าม 

คุณก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือไปง่ายๆ ควร

ท�าบุญด้วยน�้าและอาหาร อาจเป็นการใส่บาตร

พระสงฆ์ หรอืบรจิาคอาหารให้กบัคนทีด้่อยโอกาส
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ในกรณีที่ท�าเช็คเงินปันผล / ใบหุ้นสูญหาย 
ต้องท�าอย่างไรบ้าง

หน้านี้มีค�าตอบ

ติดต่อ	 TSD	 เพื่อขอรำยละเอียดของเช็คเงินปันผล/
ดอกเบี้ย 	 หรือใบหุ ้นฉบับที่สูญหำย	 และน�ำ 
รำยละเอียดดังกล่ำวนั้นไปแจ้งควำม	พร้อมน�ำใบ
แจ้งควำมมำติดต่อขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย	
หรือใบหุ้นฉบับใหม่	พร้อมแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
	 •	 แบบค�ำขอแก ้ไข/ออกเช็คเงินป ันผล/
ดอกเบี้ย/ใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
	 •	 บันทึกแจ้งควำมของสถำนีต�ำรวจ
	 •	 เอกสำรประกอบเพิ่มเติมตำมแต่กรณี

	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัคร	หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชี	e-Dividend	แล้ว	แต่ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินปันผลเป็นเช็ค	หรือ
โอนเข้ำบัญชีเดิม	เกิดได้จำกหลำยสำเหตุ	อำทิเช่น
	 1.	หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่แก้ไขข้อมูล	(TSD	/	Broker)	ไม่ได้รับเอกสำร	เนื่องจำกเอกสำรสูญหำยระหว่ำงกำรจัดส่ง	
	 2.	เอกสำรกำรสมัครไม่ครบถ้วน	และไม่มีข้อมูลกำรติดต่อ	หรือไม่สำมำรถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
	 3.	ผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไขข้อมูลภำยหลังวันปิดสมุดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้นๆ
	 4.	เปิดบัญชีซื้อขำยกับ	Broker	ใหม่	โดยไม่ได้สมัคร	e-Dividend
	 5.	หลักทรัพย์ที่จ่ำยสิทธินั้นๆ	 ไม่เข้ำร่วมโครงกำร	 e-Dividend	 (บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก�ำหนดให้จ่ำยเช็คให้แก่ 
	 	 ผู้ถือหุ้นทุกรำย)
	 6.	บัญชีธนำคำรที่ผู้ถือหุ้นสมัคร	e-Dividend	ไว้	ไม่	Active	ตำมเงื่อนไขของแต่ละธนำคำร	ท�ำให้	TSD	ไม่สำมำรถ 
	 	 โอนเงินเข้ำบัญชีได้

	 1.	 ตดิต่อด้วยตนเองที	่TSD	Counter	Service	
ชั้น	1	อำคำร	B	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2.	 สมคัรผ่ำนตู	้ATM	ของธนำคำรไทยพำณชิย์	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และตู้	 ATM	 ของธนำคำรกรุงเทพ	
จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือผ่ำนบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
	 3.	 ส่งแบบฟอร์มและเอกสำรไปยัง	TSD	ทำง
ไปรษณีย์	ตำมที่อยู่ต่อไปนี้
	 •	บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	ส่วนบริกำรผู้ลงทุน	เลขที่	93	ถนนรัชดำภิเษก	
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

มีประสงค์จะสมัคร e-Dividend สามารถสมัคร
ผ่านได้ทางช่องทางไหนบ้าง

มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีใหม่ หรือสมัคร e-Dividend 
แล้ว แต่ท�าไมยังได้รับเงินปันผลเป็นเช็ค
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DID YOU KNOW

 พลงังานทดแทน คอื พลงังานทีน่�ามาใช้แทนเชือ้เพลงิ 
ปิโตรเลียมท่ีมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือราคาที่
ผันผวน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
	 พลงังำนทดแทนทีใ่ช้แล้วหมดไป	เรยีกว่ำ	พลงังำนสิน้เปลอืง	
เช่น	 ถ่ำนหิน	นิวเคลียร์	 หินน�้ำมัน	ทรำยน�้ำมัน	 และพลังงำนที่
ใช้แล้วสำมำรถสร้ำงขึ้นใหม่เพ่ือหมุนเวียนมำใช้ได้อีก	 เรียกว่ำ	
พลงังำนหมนุเวยีน	มกัเป็นพลงังำนสะอำด	และไม่สร้ำงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	พลังงำนแสงอำทิตย์	พลังงำนลม	พลังงำน
ชีวมวล	พลังงำนน�้ำ	 พลังงำนเคมีจำกไฮโดรเจน	พลังงำนจำก 
คลืน่ทะเล	กระแสน�ำ้	พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ	และก๊ำซชวีภำพ
ที่ได้จำกกำรหมักมูลสัตว์และน�้ำทิ้งจำกอุตสำหกรรม
	 จำกค�ำจ�ำกัดควำมข้ำงต้น	สรุปได้ว่ำ	พลังงานหมุนเวียน  
ถือเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง	 ซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด	
และไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง	

ความแตกต่างระหว่าง
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
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calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

พฤษภาคม
•	โครงกำรพบปะผู้บริหำร	ครั้งที่	2/2559	

แถลงผลประกอบกำร
ประจ�ำไตรมำสที่	1/2559

มิถุนายน
•	โครงกำรเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี	

จังหวัดระยอง

•	กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
โดยโรงไฟฟ้ำเอ็กโก	โคเจนเนอเรชั่น	

ในกลุ่มเอ็กโก

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม	
และท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนที่จัดงำนต่ำงๆ	เพิ่มเติมได้ที่	www.egco.com

พฤษภาคม – สิงหาคม
•	โครงกำร	“พลังงำนเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง”
	 -	กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
	 พิธีมอบรำงวัลโครงกำรฯ
	 -	กิจกรรมศึกษำดูงำนด้ำนกำรอนุรักษ์
	 พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม – สิงหาคม
•	กิจกรรมพัฒนำชุมชนอำสำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ	

โดยโรงไฟฟ้ำขนอม	ในกลุ่มเอ็กโก

•	พิธีมอบทุนกำรศึกษำประจ�ำปี	2559	
โดยโรงไฟฟ้ำขนอม	ในกลุ่มเอ็กโก
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อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราท�าในปัจจุบัน
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The future depends on 

what we do in the present.

Mahatma Gandhi
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
222 หมู่ที่ 5 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5146-8 | โทรสาร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐Ewww.egco . com
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